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negativt dialektiske meditationer

I psykoanalysen er intet sandt undtagen dens overdrivelser (Adorno 
2003: 97).

INDLEDNING
Afsættet for nærværende speciale er den tyske sociolog og filosof Theodor W. 
Adornos  'negative  dialektik',  der  unægteligt  er  et  af  socialvidenskabens  mest 
kryptisk klingende begrebssæt. Handler denne 'negative' version af Hegels gode 
gamle dialektik om, at Adorno er negativistisk og altså bogstaveligt talt formule-
rer en 'mavesur' dialektik, sådan som det ikke er usædvanligt at høre det udlagt? 
Eller er der noget ganske andet og anderledes frugtbart på spil? Det er selvsagt 
den sidstnævnte frugtbarhed, som vi mener, det er muligt at hente i Adornos so-
cialfilosofi. Vores begejstring for denne særlige måde at tænke dialektik negativt 
på, beror således på dette perspektivs originale forståelse af den ontologiske rela-
tion imellem 'subjektet' og 'objektet' – altså imellem, hvordan man overhovedet 
skal begrebsliggøre dialektikken mellem subjektets bevidsthed og objektets tings-
lighed – hvilket ifølge Adorno må ske med afsæt i objektets forrang. Hermed be-
finder vi os ved sociologiens mindste begrebslige bestanddele – altså de funda-
mentale  socialfilosofiske aksiomer for  denne videnskab om det sociale – som 
imidlertid  efter  vores  opfattelse  har  de  største teoretiske implikationer  for, 
hvordan man analytisk-empirisk skal bedrive kritisk sociologi. 

Med disse overvejelser af udpræget socialfilosofisk art lægger vi os direkte i 
forlængelse af den kritiske teori,  idet Frankfurterskolens skrifter allerede fra be-
gyndelsen af 1930'erne anså det som en væsentlig opgave at bygge socialfiloso-
fisk bro mellem empirisk sociologi og spekulativ filosofi. Med Adornos (1977) 
klassiske billede af  den traditionelle arbejdsdeling imellem disse discipliner in 
mente, afviser vi at spille rollen som den 'sociologiske tyv', der på teoretisk be-
grebsjagt i ly af natten sniger sig ind gennem et af de skræmmende højtsiddende 
vinduer i filosofiens hus. Skræmmende, fordi vinduerne ganske enkelt sidder for 
højt til, at den tyvagtige sociolog indefra huset kan se den trygge virkelighed der-
ude. For nu at fastholde dette billede, er vores sociologiske strategi således i fuldt 
dagslys at gøre entré til filosofiens hus af hoveddøren, for derinde – uden det 
natlige hastværk, som tyvens begrebsjagt var præget af – at gøre os grunddige so-
cialfilosofiske meditationer over hvilke teoretiske begreber, der skal tages med ud 
i den empiriske virkelighed. Og det vel og mærke negativt dialektiske meditatio-
ner over objektets forrang, hvilket adskiller sig fra de meditationer over subjektet 
forrang, som traditionelt finder sted i filosofiens hus – fra Descartes' Meditatio-
ner til Husserls Cartesianske meditationer. 

Med disse  socialfilosofiske  meditationer  er  det  altså  vores  opfattelse,  at 
Horkheimers oprindelige programerklæring for en kritisk teori, stadig er højak-
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tuel, med dens afvisning af det uproduktivt skarpe skel mellem sociologi og filo-
sofi: „(...) this situation can be overcome to the extent that philosophy (...) is 
capable of giving particular studies animating impulses, and at the same time re-
mains open enough to let itself be influenced and changed by these concrete 
studies.“ (Horkheimer 1995: 9).  Dette opsummerer præcist gængen i specialet, 
hvor vi netop starter mediterende inde i filosofiens hus, for dernæst at gå ud af 
døren til virkeligheden, for derude kritisk at (re)vurdere den sociologisk-empiri-
ske værdi af vores begrebslige valg.

Problemet er imidlertid, at der ikke er nogen umiddelbare arvtagere til den 
negative dialektik (Wilson 2007: 103ff ), der således fremstår noget hengemt – 
hvis ikke ligefrem glemt af sociologien. Det er ved denne teorihistoriske  dead 
end, at det er specialets teoretisk vitaliserende argument, at den slovenske socio-
log og filosof Slavoj Žižeks dialektiske psykoanalyse kan udlægges som dén arv-
tager Adorno aldrig fik. Pointen er hermed ikke, at Žižek blot har en identisk 
negativt dialektisk ontologi, der tildeler objektet forrang; snarere er det vores ar-
gument, at Žižek på centrale punkter og med afgørende inspiration fra den fran-
ske psykoanalytiker Jacques Lacan, tilbyder en reformuleret version af den nega-
tive dialektik, der er på teoretisk såvel som socialhistorisk højde med vores tid. 
At revitalisere Adorno med Žižek betyder således i dette lacanianske lys, at den 
kritisk-marxistiske socialfilosofi ikke skal sammentænkes med Freuds behovsteo-
ri, sådan som det var tilfældet hos freudomarxisten Adorno, men derimod med 
Lacans begærsteoretiske formalisering heraf. 

At disse negativt dialektiske revitaliseringer vitterligt er analytisk frugtbare, 
vil vi anskueliggøre med et særdeles samtidigt eksempel, nemlig den finanskrise, 
der fra 2008 og stadig i skrivende stund, er en dansk såvel som global realitet. 
Formuleret i en problemformulering er specialets vigtigste ærinde således at fore-
tage en teoretisk reformulering af Adornos negative dialektik i lyset af Žižeks dia-
lektiske psykoanalyse, hvis frugtbarhed dernæst eksemplificeres analytisk-empirisk 
med et antal del-analyser af finanskrisens samfundsmæssige kontekst, ophav og 
ideologiske håndtering. I de mere empiriske dele vil vi analytiske trække på en 
række egenhændigt udførte fokusgruppeinterviews med arbejdere, der er fyret 
som direkte konsekvens af finanskrisen. Konkret vil besvarelsen af problemfor-
muleringen falde i fire kapitler, der er tænkt som selvstændige argumenter – eller 
om man vil,  essayistiske fragmenter (jf.  Adorno 1984), for nu at  forpligte os 
formmæssigt på den negative dialektiks indholdsmæssige tilgang, hvor begreber-
ne aldrig gøres totale – identiske – men bestandigt kastes brutalt ind i nye betyd-
nings-sammenhænge, klovnes, iscenesættes, overdrives... 

I kapitlet 'Kapitalismen og objektet' er det således den žižekske revitalise-
ring af Adornos negative dialektik, hvis ontologiske tildeling af forrang til ob-
jektet, der er i fokus. Det efterfølges af 'Kapitalismen og begæret's mere sociolo-
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giske undersøgelse af overgangen fra et produktions- til et forbrugssamfund, der 
gennemsyres af det umættelige begær efter nydelses-objekter. I dette begærsteore-
tiske lys nærmer vi os i 'Kapitalismen og krisen' en forklaring af finanskrisens 
ophav gennem en kritik af den neo-klassiske økonomiske teoris manglende evne 
til teoretisk at forklare krisens overforbrugs-situation med deres subjektivistiske 
og behovsteoretiske begreber. Der argumenteres for, at finanskrisens overforbrug 
snarere bør begribes som et socialt-mimetisk begær efter forbrugsmæssige ny-
delses-objekter. I anden del af dette kapitel fokuserer vi på de menneskelige kon-
sekvenser af krisen med en analyse af fokusgruppeinterviewene med arbejdere, 
der på traumatisk vis er blevet fyret som direkte konsekvens af finanskrisen; de 
har mistet begærets nydelses-objekt. I det sidste og ligeledes analytisk-empirisk 
orienterede kapitel, 'Kapitalismen og Faderen', fokuseres der på den ideologiske 
håndtering af finanskrisens traumatiske rystelse af arbejdernes livssituation. Af-
gørende er her fantasmerne om en række imaginære Fædre, der kan håndtere 
den krise, som den overforbrugende omgang med begærets nydelses-objekt har 
foranlediget, ved fantasmatisk at vise at nydelsen er mulig. 
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Som noget i sandhed ikke-identisk rykkes objektet desto fjernere fra sub-
jektet, jo mere subjektet 'konstituerer' det (Adorno 1972a[1969]: 192).

KAPITALISMEN OG OBJEKTET
Synes det her fyrre år efter ovenstående påpegning af Adorno ikke rimeligt at spørge, 
om ikke nutidens sociologi er blevet så fjern fra objektet, at det reelt er tabt af syne? 
Her tænker vi på den idealistiske drejning, som sociologien har taget gennem de se-
neste tre årtier, der frakender objektet dets ontologiske betydning for det sociale. Det 
dialektiske forhold imellem subjekt og objekt står for skud af den idealistiske op-
løsning af objektet, hvilket vi ser som produkt af idealismens epistemologiske fæl-
lesnævner om, at subjektets erfaring af virkeligheden er en konstruktionsproces. På 
effektiv vis er det hermed lykkedes idealismen at  epistemologisere det ontologiske 
spørgsmål om, hvad samfund og subjekt er, således at den mest (lige)gyldige ontologi-
ske sandhed nu er et reduktionistisk argument om, at alt er sprogligt konstrueret (se 
f.eks. Hansen 2004: 397; Dyrberg et al. 2000). Det er specialets indledende teoreti-
ske argument, at det i almindelighed, såvel som i en kritisk diskussion af finanskrisen 
i særdeleshed, er analytisk produktivt at forkaste denne idealisme: I stedet for at hæv-
de at alt er sprogligt konstrueret, er vores idealisme-skeptiske parole: Til objektet selv!

Der er tale om en fremadrettet parole, hvorfor vores ærinde ikke er at gentage 
den kritik af idealismen og særligt dens konstruktivistiske udformninger, som efter 
vores opfattelse allerede er fremført af andre (jf. f.eks. Collin 1997; 2002; Bredsdorff 
2003; Wenneberg 2000; Rasborg 2004: 379ff ). Hvad der teoretisk er brug for i dag 
er snarere, at man tager konsekvensen af disse kritikker og fremadskuende formulerer 
frugtbare alternativer til det idealistiske tilbagetog fra objektet. Flere teoretiske posi-
tioner byder sig an, som et sådan objekt-sensitivt alternativ til idealismen, men i det 
følgende vil  vi  primært fokusere på fænomenologien, der ofte – og det i stigende 
grad1 – vurderes til at have en sådan veludviklet sensitivitet og derfor tilskrives rollen 
som det oplagte alternativ til idealismens evindelige epistemologisering af objektet. 
Dette gælder også for vores eget vedkommende, idet vi selv har anset fænomenologi-
en som (d)et afgørende værn imod idealismen og dens konstruktivistiske implikatio-
ner (jf. Stamer og Liebst 2007; Liebst og Monrad 2008). Det er imidlertid dette ar-
gument, som vi i nærværende kapitel vil anfægte i lyset af Adornos negativt dialekti-
ske kritik af den idealisme, som Husserls fænomenologiske program implicerer. Hus-
serls parole om at gå 'til sagen selv' implicerer efter vores adornoianske opfattelse en 
bevægelse væk fra objektet. Og det vel og mærke i streng forstand, idet Husserls idea-
lisme har et egentligt 'proto-konstruktivistisk' islæt, hvorfor det giver mere mening at 

1 Her skal der blot peges på, hvordan de teoretiske 'vendinger', der tales om i disse år – og det altså 
netop bort fra den 'sproglige' vending, der indvarslede idealismens indtog i sociologien – ofte har 
en fænomenologisk karakter. Dette er den 'anerkendelsesteoretiske' vending (Jacobsen og Willig 
2007: 8), og senest den såkaldte 'rumlige' vending (Larsen 2008), gode eksempler på.
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afskrive fænomenologien som værende 'idealistiske allieret' med den konstruktivisme, 
som den illuderer at være et ontologisk alternativ til. I relation hertil er det således 
Adornos højst aktuelle kritik af idealismen i almindelighed og af Husserls i særdeles-
hed, som kapitlets første del vil dreje sig om, mens anden del teoretisk vil argumente-
re for en žižek-lacaniansk rekonstruktion af Adornos negativt dialektiske tildeling af 
ontologisk forrang til objektet. 

Negativ dialektik: Objektet mellem identitet og ikke-identitet

En beskrivelse af Adornos negativt dialektiske kritik af idealismens frakendelse af ob-
jektets forrang kan med fordel starte i Horkheimer og Adornos (1995) socialfilosofi-
ske klassiker,  Oplysningens dialektik,  der netop kan udlægges som et fundamentalt 
idealisme-kritisk argument. Det er denne idealisme-læsning, som vi vil fokusere på, 
og som Adorno finder kimen til i menneskets fjerne fortid. I menneskets urhistorie 
var livet alene henvist til naturens ubarmhjertige nåde. Der var tale om et liv præget 
af dyb eksistentiel angst overfor den uforståelige natur. I dette tidlige stadie i menne-
skehedens udvikling fungerede myten som eneste værn imod naturens vold. Myten er 
i denne forstand et forvarsel om, hvad der først fuldbyrdes med oplysningen, nemlig 
menneskets totale beherskelse af naturen – 'allerede myten er oplysning', som Adorno 
og  Horkheimer  (1995:  31)  berømt formulerer  det:  „Oplysningen er  den mytiske 
angst, som er blevet radikal (...) Der må overhovedet ikke mere eksistere noget uden-
for, fordi den blotte forestilling om et Udenfor er den egentlige kilde til angsten.“ 
(Horkheimer og Adorno 1995: 50).

Hvad Adorno slår  ned på,  er  altså  oplysningens  idealistiske væsen,  hvor  alt, 
hvad der er objekt ved naturen, gøres identisk med subjektets positivt formulerede be-
greber herom indtil det punkt, hvor virkeligheden som sådan fremstår totalt identisk 
med subjektets abstrakte begreber. Hermed tilkendes intet, der er udenfor bevidsthe-
dens begreb om virkeligheden, værdi (jf. også Adorno 1973: 172; Liebst 2008). Sub-
jektet behøver ikke mere forholde sig til naturens objekter direkte – deres truende 
transcendens – idet disse nu trygt beherskes af bevidsthedens immanent udledte be-
greb om objektet. Oplysningen tildeler således i ethvert henseende subjektet forrang, 
således at det kun er dettes konstitution af virkeligheden som identisk med subjektets 
begrebslige bestræbelser, der tilskrives gyldighed. Objektet skal ifølge oplysningens 
idealistiske imperativ være subjektets identiske undersåt, der føjer sig bevidsthedens 
abstraktioner „(...) indtil subjektet ifølge sin egen idé helt var blevet den eneste, uind-
skrænkede, tomme autoritet. Al naturkraft blev for subjektets abstrakte magt til en 
blot  og bar forskelsløs  modstand.“ (Horkheimer og Adorno 1995: 142).  Her kan 
man, som det vil blive uddybet nedenfor, fornemme Adornos skepsis overfor idealis-
mens  konstruktivistiske  implikationer,  der  gør  virkelighedens  objektivitet  identisk 
med subjektets begrebslige konstitution af det. 
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Det historiske højdepunkt for oplysningens idealisme er ifølge Adorno det mo-
derne borgerlige samfund, der i forsøget på at gøre alt omsætteligt på markedet, gør 
alt kvalitativt ved objektet identisk med det kvantitativt ækvivalente. Kapitalismens 
logik er kvantitativ; markedet er besat af at gøre det særegne ved objektet sammenlig-
neligt,  hvilket er forudsætningen for ethvert bytte  (Horkheimer og Adorno 1995: 
40). Denne tanke ligger i forlængelse af Marxs (1970: 128ff ) klassiske betragtninger 
om, at omsættelighed på markedet forudsætter, at brugsværdien reduceres til en ab-
strakt bytteværdi. Som det fremgår af følgende citat, er der dog hos Adorno tale om 
en generalisering af Marxs økonomiske betragtninger, idet det for Adorno – der her 
følger Lukács  (1972: 83ff ) begreb om tingsliggørelse – ikke kun er objekterne på 
markedet, der gøres identisk med et kvantitativt begreb, men verden som sådan:

The barter  principle,  reduction of  human labor to the  abstract  universal 
concept of average working hours, is fundamentally akin to the principal of 
identification. (…) it is through barter that non-identical individuals and 
performances become commensurable and identical. The spread of the prin-
ciple imposes on the whole world an obligation to become identical, to be-
come total (Adorno 1973: 146).

I det borgerlige samfund er alt således gjort identisk, hvorfor erfaringen af det objekt, 
der ikke er identisk med subjektets begreber, er tabt. Dette erfaringstab anser Adorno 
(2000: 51) for fatalt, idet subjektets samfundskritiske sans hermed eroderes: Når sub-
jektet ikke kan erfare det ikke-identiske ved objektet, er det ikke muligt at tænke den 
kvalitativt nye tanke (Adorno 1973: 155). Tænkningen afgrænses så at sige til det al-
lerede tænkte, hvorfor den forkrøbles til en affirmativ fordobling af den herskende 
samfundsorden. Resultatet er hermed, at mennesket ukritisk er henvist til at leve i en 
ideologisk tilstand:

In idealism, the highly formal identity principle had, due to its formaliza-
tion, an affirmative substance. (…) The copula says: It is so, not otherwise. 
The act of synthesis, for which the copula stands, indicates that it shall not 
be otherwise – else the act would not be performed. The will to identity 
works in each synthesis. As an a priori task of thought, a task immanent in 
thought,  identity seems positive and desirable (…) Identity is the primal 
form of ideology (Adorno 1973: 147-148).

Idealismens kerneproblemer er altså dens omslag i ideologi, der af Adorno specifikt 
forstås  som den syntetiserede identitet  mellem samfundets subjektive og objektive 
moment – det vil sige mellem subjektets begreb om virkeligheden og virkeligheden 
selv – hvorved der ikke kan gøres nogen kritiske erfaringer af det ikke-identiske ved 
objektet (Adorno 1973: 140). Med disse overvejelser nærmer vi os Adornos centrale 
ontologiske ærinde, nemlig udarbejdelse af en negativ dialektik, der fastholder mulig-
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heden for og den kritiske nødvendighed af,  at samfundets subjektive og objektive 
momenter står i et ikke-identisk forhold til hinanden. Hermed insisteres der på, at 
samfundets objektive moment altså ikke er identisk med subjektets begrebslige kon-
struktion af det, hvorfor Adorno ser det som sit afgørende ontologiske og kritisk-
emancipatoriske ærinde „(...) to break through the fallacy of the constitutive sub-
jectivity.“ (Adorno 1973: xx). Pointen er hermed ikke, at Adorno mener, at subjektet 
skal afholde sig fra at anvende begrebslige identifikationer, hvilket er en umulighed, 
idet erfaring og tænkning altid allerede er identifikation. Adorno er ikke en naiv ma-
terialist;  snarere  insisteres  der  på,  at subjektets  begreb om objektet aldrig er fuldt 
identisk med det: „An object can be conceived only by a subject but always remains 
something other than the subject.“ (Adorno 1973: 183).

Det er hermed afgørende for Adorno, at ikke-identiteten imellem subjekt og 
objekt så at sige er udtryk for en 'asymmetrisk' dialektisk relation, idet de to momen-
ter nok er uadskilleligt formidlet af hinanden, samtidigt med at det dog på materiali-
stisk vis understreges, at objektet har forrang i denne henseende (Adorno 1973: 182-
184). Objektet lader subjektets identifikationer komme i negativt  begrebsligt under-
skud,  idet objektet trænger sig på,  som noget ikke-identisk 'andet' og 'mere' end, 
hvad det begrebsliggøres som. Således definerer Adorno den negative dialektik som 
fastholdelsen af, at subjektet aldrig kan opnå identitet med objektet, idet dette med 
sin forrang modsætter sig fuld identifikation, altså „(...) a dialectics not of identity 
but of non-identity“, der på ontologisk vis „does not presuppose the identity of being 
and thought, nor does it culminate in that identity.“ (Adorno 2008a: 6). Lad os op-
summere  denne  negative  dialektik  imellem subjektet  og  objektet  i  nedenstående, 
selvsagt udtrykkeligt heuristiske  figur 1,2 hvor ikke-identiteten netop illustreres som 
det subjektive moments (S) begrebslige underskud, altså at subjektet ikke er i stand til 
at identificere det objektive moment (O)  totalt: 

Den afbilledede diskrepans imellem de to momenter svarer altså til, hvordan objektet 
qua sin forrang altid allerede er ikke-identisk mere end det subjektive moments iden-
tificerende konstitution af det. Eller for nu at sige det så kort som muligt illustrerer 
figuren den negativt dialektiske ikke-identitet mellem subjektet og objektet, hvor til-
delingen af forrang til objektet altså udgør Adornos centrale ontologiske alternativ til 
idealismens identitetstænkning.

2 Denne og de øvrige figurer i specialet er af egen tilvirkning.

10



negativt dialektiske meditationer

Aktualiteten af Adornos opgør med Husserls fænomenologiske idealisme

Som nævnt er det en ikke ualmindelig opfattelse i sociologien at lade fænomenologi-
en udgøre et objekt-sensitivt korrektiv til den fremherskende idealisme, særligt i dens 
konstruktivistiske  udformninger  (jf.  f.eks. Bech  2005a:  53ff;  Giorgi  1992;  Bjerg 
2005; 2000). Det kommer således klart til udtryk ved Bechs vurdering af fænomeno-
logien som genuint anti-konstruktivistisk, idet denne angiveligt har „(...) mere fanta-
si, vitalitet, mere sans for  stoffet, materialiteten og de mangeartede nuancer.“ (Bech 
2005b: 225). I dette lys er det endvidere Bechs opfattelse, at fænomenologien og den 
negative dialektik har fælles ontologisk fodslag imod sociologiens idealistiske tendens 
og dennes konstruktivistiske implikationer. Ifølge  Bech er fænomenologien således 
konvergerende med den negative dialektiks „(...) synsvinkel og med Adornos ord: det 
materielle, stofligheden har forrang for ideerne og diskurserne.“ (Bech 2005a: 68). 
Det er netop denne opfattelse af fænomenologien som et objekt-sensitivt alternativ til 
konstruktivismen, som vi vil vende på hovedet: Med afsæt i Adornos negative dialek-
tik vil vi således kritisere fænomenologien for at implicere en  idealistisk proto-kon-
struktivisme, der hermed taler imod dens angiveligt anti-konstruktivistiske potentiale. 
Lad  os  i  udfoldelsen af  denne kritik  af  fænomenologiens  særegne  idealisme følge 
Adornos systematiske, men i litteraturen meget oversete, kritik af fænomenologiens 
grundlægger, Husserl.3

Det afgørende ontologiske afsæt for Adornos kritik af Husserl er, at fænomeno-
logien tildeler det subjektive moment forrang.  Denne priviligering af det subjektive 
går ifølge Adorno som en stadig stærkere idealistisk ledetråd igennem Husserls forfat-
terskab. Fra hans (1970: 558) tidlige forfatterskabs teori om bevidstheden som inten-
tionel – altså at subjektets erfaring af objektet sker med 'rettethed' og i denne forstand 
kun er meningsfuldt qua bevidsthedens idealistisk-intentionelle ydelse – til den sene 
Husserls (1982: 7; 1999) transcendental idealistiske drejning, hvor intentionaliteten 
på radikal idealistisk vis reformuleres som en væsensskuen. Det er da også særligt dette 
begreb om væsensskuen, som Adornos (1940) kritik centrerer sig om og som endvi-
dere på interessant vis er det begreb, der har fået en socialkonstruktivistisk virknings-
historie.

Det  radikale  ved  begrebet  om  væsensskuen  er  ifølge  Adorno  (1940:  16), 
hvordan det implicerer en 'ekstrem epistemologisk idealisme', hvor ethvert partiku-
lært objekt kun er meningsfuldt for subjektet for så vidt, som dette skues som iden-
tisk med et universelt  idealistisk 'væsen' (Husserl  1964: 44-45; Lübcke 1982: 52; 
Liebst 2008). På idealistisk vis – og altså helt i tråd med oplysningens idealistiske ten-

3 Efter vores viden findes der i litteraturen ikke en længere engelsksproget behandling af Adornos 
Husserl-kritik, hvilket man muligvis kan forklare som en sociologisk angst for de højtsiddende vin-
duer i filosofiens hus. Således sociologen Bruce: „Husserl is difficult, mainly because he invents 
new words or gives old words radically different meanings. Adorno commenting on Husserl is the 
prose equivalent of eating six cream crackers without any dressings or fluids (try it!).“ (Bruce 1984: 
298).
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dens – bliver det kun muligt at erfare virkeligheden og dennes objekt, idet bevidsthe-
den, som en 'absolut sfære' for mening, skuer disse som identisk med en apriorisk og 
universelt gældende idé om, hvad objektets ideale væsen er. Virkelighedens bevidst-
hedsuafhængige objektivitet sættes i parentes – eller som det hedder i Husserls termi-
nologi  epoché – idet ethvert objekt kun er meningsfuld qua subjektets intentionelle 
konstitution af det (Husserl 1982: 8, 113; 1989: 23). Subjektet er, som Husserl siger 
det „(...) ude af stand til at træffe tingenes egen natur, tingene i sig selv.“ (Husserl 
1997: 91). Fænomenologien forholder således ikke til objektets formidling af sub-
jektet,  men fokuserer  i  stedet  på subjektets  intentionelle konstitution af  objektet. 
Adornos anke er hermed, at denne væsensskuende konstitution af objektet, idealistisk 
frakender det dets dialektiske bidrag – frakender objektet dets forrang (Adorno 1972: 
192; 1982: 86). Det er netop i forlængelse af denne  adornoianske kritik af fæno-
menologiens fokus på subjektets idealistiske konstitution af objektet, at vi er enige 
med Moran, når han påpeger, hvordan Husserl  „(...) goes much further than social 
constructionists  in that,  for  him,  even things of  nature  are  constructed.“ (Moran 
2000: 166; se endvidere: Husserl 1982: 7-8; Collin 2003: 17, 111).4

Lad os kritisk anskueliggøre denne 'proto-konstruktivistiske' idealisme med ne-
denstående illustration af Husserls ontologi. Her skal man dels hæfte sig ved, hvordan 
det subjektive og objektive moment har identitet. Der er altså i sammenligning med 
illustrationen af Adornos negative dialektik, ingen ikke-identisk uoverenstemmelse de 
to momenter imellem, hvilket netop understreger, hvordan Husserls subjekt skuer ob-
jektet  som  identisk  med  bevidsthedens  begreb.  Og  dels  skal  man  hæfte  sig  ved, 
hvordan objektet i epoché frakendes ethvert dialektisk bidrag i subjektets væsensskuen 
af det.5 Objektet er kun for subjektet, hvad det væsensskues identisk som; hvad det 
konstrueres som:

4 Med disse radikale idealistiske pointer skal det understreges, at vi i lyset af vores adornoianske til-
gang lægger os i tråd med den gren af forskningen, der betoner Husserls idealisme og latente kon-
struktivisme. Spørgsmålet om Husserls idealisme og graderne heraf er dog, som Lübcke (1982: 68) 
påpeger, et stående stridsspørgsmål i litteraturen. Således er en mere 'realistisk' læsning også muligt, 
sådan som husserlianeren Zahavi (2001) lægger op til, uden at han dog  afskriver den idealistiske 
læsning som ugyldig (Zahavi og Overgaard 2005: 166).

5 Her kunne man hævde, at epoché'en er et metodologisk greb for Husserl, der altså ikke kan tilskri-
ves de ontologiske konsekvenser, vi her foreslår. Vores pointe er imidlertid, at epoché'en med Hus-
serls transcendental idealistiske drejning omtydes fra et metodologisk til et egentligt ontologisk be-
greb (se Moran 2000: 146ff ). 
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Det væsen, som subjektet skuer er ifølge Husserl givet umiddelbart for subjektets be-
vidsthed, hvilket ifølge Adorno gør, at det må accepteres ukritisk som sådan: „The 
exclusion of the worldly leads by the old and familiar Cartesian schema to the ego, 
the contents of whose consciousness, as immediately certain, are simply to be accepted.“ 
(Adorno 1982: 86). Det afgørende adornoianske argument er altså, at hypostaserin-
gen af bevidsthedens idealistiske væsen betyder, at samfundets kritiske dynamikker 
eroderes: Når Husserl siger 'til sagen selv', betyder det til væsenet, der derfor må ac-
cepteres som sandt, sådan som det viser sig for bevidstheden. Idet væsnet ifølge Hus-
serl (1982: 129) er den 'absolutte oprindelse' for al erfaring, giver det ikke mening at 
betvivle væsenets sandhed (se også Moran 2000: 152). Mens Husserl således fører er-
faringen ind på et affirmativt spor, er Adornos (1982: 86) kritiske ærinde i kontrast 
hertil den dialektiske påpegning af, at intet er givet umiddelbart: Erfaringen af det 
ikke-identiske ved objektet skal netop føre til, at det umiddelbart givne kritiseres som 
en falsk fremtrædelse, medieret af et underliggende objektivt væsen: 

Essence  can  no  longer  be  hypostatized  as  pure,  spiritual  being-in-itself. 
Rather essence passes into that which lies concealed beneath the façade of 
immediacy, of the supposed facts, and which makes facts what they are (Ad-
orno 1973: 167).

Adorno (2000: 22, 64f ) har altså også et begreb om 'væsen', men forstår på klassisk 
marxistisk vis  dette  som en  objektivitet,  der  formidler  fremtrædelsens umiddelbare 
skin. Hans afgørende kritik af fænomenologien retter sig hermed mod dens ukritiske 
accept af fænomenerne sådan, som de fremtræder. Ved at nægte subjektet erfaringen 
af samfundets objektive væsen henviser Husserl ifølge Adorno subjektets erfaring til 
en affirmativ  'ideologisk fordobling'  af  det  fremtrædende:  Uden erfaringen af  det 
ikke-identiske – altså den  'ikke-intentionelle sandhed' om objektet –  ingen kritisk 
skuen igennem det beståendes idealistisk-ideologiske skin (Adorno 2000: 100; 2003: 
146; 1977: 127).6

Lad os nu, i forlængelse af vores adornoianske kritik af Husserls idealisme og 
den proto-konstruktivisme som denne implicerer, afslutte med en teorihistorisk over-
vejelse om, hvor problematisk opfattelsen af fænomenologien som et ontologisk alter-
nativ til idealismen og dens iboende konstruktivisme er. Det er her afgørende at hæfte 
sig ved, at Husserls fænomenologi har stået 'idealistisk fadder' til dele af den kon-
struktivisme, der har overtaget og skærpet fænomenologiens idealistiske afskrivelse af 

6 Det skal her undertreges, at denne adornoianske kritik af Husserls idealistiske hypostatisering af det 
umiddelbare netop videreføres i Heideggers fænomenologi, der altså ligeledes frakender objektet 
dets forrang:  „The critical issue separating Adorno from Heidegger is that of subject-object. The 
context of Adorno's critical employment of his conception of subject-object is often that of classic-
al phenomenology. (...) Adorno argues, however, that Heidegger's philosophy retains the key fea-
tures of immediacy so remarkably exploited by Husserl.“ (O'Connor 1998: 52, se endvidere: Ador-
no 1973: 106; 2008b: 72).
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objektets forrang. Pointen er, at Husserls idealistiske begreb om væsensskuen har haft 
en afgørende – men ofte overset – betydning for dele af socialkonstruktivismens op-
rindelse. Således er det netop Husserls begreb om subjektets bevidsthed som væsens-
skuende, som socialfænomenologen Schütz generaliserer til sit intersubjektive og fun-
damentalt  konstruktivistiske  grundbegreb  om  'common-sense-konstruktioner' (se 
Schütz 1959; 2005: 24, 74; Collin 1997: 111f; Liebst 2008), ligesom Luhmanns teo-
ri om 'systemisk iagttagelse' tilsvarende kan udlægges som en konstruktivistisk radika-
liseret reformulering af begrebet om væsensskuen (se Luhmann 1995: 41f; 2000: 98-
99; Poul 2001: 376-377; Knudsen 2006: 114).7 Begge disse udprægede konstruktivis-
mer tager altså direkte afsæt i Husserls idealisme, hvilket udgør et stærkt teorihistorisk 
argument  imod at  lade  fænomenologien  udgøre  et  kritisk  alternativ  til  den  kon-
struktivisme, som fænomenologien selv har været idealistisk ophav til. Frem for at be-
tragte fænomenologien som et  alternativ til  socialkonstruktivismens idealisme,  bør 
fænomenologien i lyset af vores adornoianske kritik, snarere kritiseres for at implicere 
en proto-konstruktivistisk idealisme. En proto-konstruktivisme bør ikke være kon-
struktivismens alternativ. Hvis man vitterligt ønsker et objekts-sensitivt alternativ til 
konstruktivismens idealisme, er det med andre ord vores argument, at den negative 
dialektik tilbyder sig som et mere frugtbart ontologisk afsæt end fænomenologiens til-
deling af forrang til subjektet. – Til objektet selv! 

Til rekonstruktion af den negative dialektiks begrebslogiske status

Efter vi nu har set, hvordan Adornos negative dialektik udgør et hårdtslående onto-
logisk alternativ til den (post)husserlianske idealismes nægtelse af objektets forrang, 
vil vi argumentere for, at Žižeks dialektiske psykoanalyse kan fortolkes som en direkte 
– ja man fristes i lyset af Habermas' (2001: 150ff ) markante brud med Adorno, lige-
frem til at sige den måske vigtigste – arvtager og videretænker af Adornos negativt dia-
lektiske arv. Det skal understreges, at vores argumentation om det stærke teoretiske 
slægtskab mellem Adorno og Žižek ikke er noget, litteraturen tager op til behandling. 
Således er det karakteristisk, at flere af de væsentligste sekundærbehandlinger af Žižek 
end ikke nævner Adorno (se f.eks. Johnston 2008; Parker 2004), ligesom der i littera-
turen heller ikke findes nogen længere sammenligning af de to. Hermed er det altså 
vores ærinde at godtgøre, hvordan vi – med en omvej om Hegel – ser en lige teoretisk 
linje imellem Adornos negative dialektik og Žižeks dialektiske psykoanalyse, og i for-
længelse heraf vise objektets særegne betydning som ontologisk grundvilkår for sub-
jektet i Žižeks ontologi, der har teoretisk oprindelse i Lacans tre ordener.

7 Schützs socialfænomenologiske konstruktivisme har ikke mindst haft sin virkningshistorie igennem 
Berger og Luckmanns (2003) konstruktivistiske klassiker, Den sociale konstruktion af virkeligheden,  
der slog vendingen 'social konstruktion' fast i sociologien. Hermed var der dog ikke nødvendigvis 
tale om en radikalisering af Schützs konstruktivisme, idet Berger og Luckmann med deres marxisti-
ske elementer, på mange måder tog subjekt-objekt spørgsmålet mere seriøst end andre af Schützs 
efterfølgere – ikke mindst den sociale interaktionisme (Harste og Mortensen 2000: 195ff ).
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Hegel som Adorno og Žižeks konvergerende divergens

Måske kan Adornos 'fortrængte' betydning for Žižek forklares med en af de sjældne 
kommentarer til slægtskabet, hvor det påpeges, at Žižek selv forholder sig overrasken-
de tavs herom:

Žižek's open-ended, non-teleological conception of dialectics is undoubtedly 
indebted  – while  he  rarely  acknowledge it  –  to  Adorno,  although Žižek 
pushes much further than him the possibility that Hegel was already pro-
posing such a conception (Butler og Stephens 2005: 357).

Hvad der her antydes er, at Žižeks konception af dialektik minder om Adornos, idet 
Žižek ligeledes gør op med en forståelse af dialektik som en teleologisk bevægelse 
mod en positiv syntese. Der peges desuden på, at Adorno og Žižek på trods af denne 
enighed om, hvordan dialektik bør tænkes, er uenige om, hvorvidt denne dialektiske 
konception allerede er at finde hos Hegel. Žižeks tavshed om Adorno, der altså har 
forplantet sig direkte i litteraturen, bunder således på paradoksal vis i en uenighed 
om, hvorvidt  Hegel  formulerede den 'ikke-teleologiske'  dialektik,  de er  enige om. 
Žižek og Adorno konvergerer altså teoretisk i deres divergerende forståelse af Hegels 
dialektik. Det er vores opfattelse, at denne konvergerende divergens udgør nøglen til 
at forstå deres fortrængte teoretiske slægtskab. Lad os starte med at se på divergensen.

Adorno (2008a: 6-21; 2003: 46; 2001: 144) lægger ikke skjul på, at hans nega-
tive dialektik selvsagt står i dyb gæld til Hegel, men at han samtidig har brudt med 
Hegels oprindelige forståelse af dialektik som en dialektisk bevægelse imod en positive 
syntese; altså en bevægelse imod en absolut identitet imellem det subjektive og ob-
jektive moment, der udraderer enhver ikke-identitet. Mens Adornos dialektik er ne-
gativ, idet den insisterer på det ikke-identiske forhold imellem subjekt og objekt (jf. 
figur 1), formulerede Hegel efter Adornos opfattelse en positiv dialektik, der på trods 
af, at den lover det modsatte, altid tildeler subjektet forrang på det objektive mo-
ments bekostning. Ifølge Adorno går modsigelsen mellem subjekt og objekt for Hegel 
altid op i en identisk totalitet. Denne udlægning opsummerer Adorno til, at det er 
Hegels fundamentale antagelse, at momenternes negative modsigelse (altså hvad He-
gel betegnede som negationens negation) syntetiserer sig i en positiv og derved affir-
mativ identitet:

(...) be mindful of the fact that you once learnt that in arithmetic that a 
minus number times a minus number yields a plus, or, in other words, that 
the negation of negation is the positive, the affirmative. This is in fact one of 
the  general  assumptions  underlying  the  Hegelian  philosophy  (Adorno 
2008a: 14).
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Problemet er altså ifølge Adorno, at Hegel følger den regneregel der forskriver, 
at minus gange minus bliver plus, mens Adorno med sin negative dialektik insisterer 
på et negativt resultat. Det er netop her, at Žižek mener, at Adorno regner Hegel for-
kert, idet Žižeks læsning af Hegel netop åbner op for, at minus gange minus bevæger 
sig imod et negativt resultat. Således hævder Žižek, at Hegels „logic of the 'negation 
of the negation' (...) does not entail any kind of return to positive identity.“ (Žižek 
1989: 176). Med denne læsning vender Žižek sig direkte imod Adornos Hegel-recep-
tion (Žižek 2008a: xii; 2005a: 26; 2005b: 37; 1999: 76), og formulerer, for nu at bli-
ve i dialektikkens sprogbrog, en (anti)tese til Adornos tese om Hegel som en funda-
mentalt positiv dialektiker:

My thesis (…) is that the most consistent model of such an acknowledge-
ment of antagonism is offered by Hegelian dialectics: far from being a story 
of its progressive overcoming, dialectics is for Hegel a systematic notation of 
the failure of all such attempts (…) Hegelian 'reconciliation' is not a 'panlo-
gicist' sublation of all reality in the Concept but a final consent to the fact 
that the Concept is 'not-all' (to use this Lacanian term) (Žižek 1989: 6). 

Med dette kapitels indledende diskussion af Adornos negative dialektik er det tanke-
vækkende, hvor negativt dialektisk Žižeks udmelding er her.  Særligt afgørende er 
Žižeks understregning af, at dialektikken mellem subjekt og objekt ikke lader sig op-
hæve i en modsigelsesfri identitet. Begrebet kan, som Žižek påpeger, ikke indbefatte 
alt (not-all); der er altid en 'rest', der står tilbage, og dette svarer efter vores opfattelse 
præcis til Adornos negativt-dialektiske pointe om det ikke-identiske. Eller som Žižek 
andetsteds påpeger det med noget, der lyder som en parafrasering af Adorno: „Sub-
jektet korrelerer med objektet, men på en negativ måde – subjektet og objektet kan 
således aldrig 'mødes'.“ (Žižek 2001a: 65).

Som vi vil  uddybe det nedenfor, betyder dette negativt dialektiske islæt ved 
Žižek, at han ligesom Adorno er en ukuelig kritiker af idealismer, der forsøger at gøre 
enhver materialitet identisk med sprogets begreb (Žižek 1989: 153ff ). Både Adorno 
og Žižeks dialektik tager afsæt i en materialistisk ontologi, der insisterer på de nega-
tivt dialektiske brudflader imellem det subjektivt-idealistiske moments  identifikatio-
ner og det objektivt-materialistiske moments ikke-identitet med disse. Med denne ka-
rakteristisk af Žižek forholder vi os skeptiske overfor tendensen til at benævne ham 
som en poststrukturalistisk teoretiker, idet dette antyder et idealistisk slægtskab til 
den ofte genuint socialkonstruktivistiske poststrukturalisme. Således er det karakteri-
stisk, at kapitlet om Žižek i Esmark et al.'s (2005) Poststrukturalistiske analysestrategier  
efterfølges af et kapitel om Luhmann. Den teoretiske forplumring taler for sig selv (!), 
ikke mindst i lyset af, at Žižek (1989: 7) selv eksplicit afviser poststrukturalismen som 
udialektisk, idet positionen forbigår, hvordan sproget altid allerede står i et ikke-iden-
tisk forhold til objektet.
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Selvom vores ærinde i det ovenstående har været at vise, hvordan Adorno og 
Žižek har et tavst men ikke desto mindre tæt teoretisk slægtskab, er dette ikke ensbe-
tydende med, at de to teoretikere overlapper helt – at de vitterligt står i et identisk 
forhold til hinanden. Pointen med at vise, at Adorno og Žižek befinder sig på samme 
negativt dialektiske grund – at de befinder sig inde for samme paradigme om man vil 
– er at gøre det muligt at diskutere Žižeks dialektiske psykoanalyse som et  ikke-in-
kommensurabelt korrektiv til Adornos negative dialektik. Det er netop disse korrekti-
ver, som vi skal se på i det følgende, og som det er vores opfattelse, anviser vejen til en 
revitaliseret kritisk teori. 

Den symbolske orden: Identifikation, bevidsthed og sprog

Som vi har set i forbindelse med Adornos kritik af oplysningen i almindelighed og 
Husserl i særdeleshed, fokuserer Adorno på de kritiske betingelser for subjektets erfa-
ring. Det må her understreges, at Adornos erfaringsbegreb har en bevidsthedsteoretisk 
karakter, hvorfor hans kritiske overvejelse om subjektets mere eller mindre identiske 
identifikationer af objektet skal forstås i dette lys. Det bevidste subjekts mediering og 
hermed potentielt 'regressive suspension' af objektet sker altså med tænkningens iden-
tifikationer som medium. Adornos bevidsthedsteoretiske antagelse er således, at „[t]o 
think is to identify“ (Adorno 1973: 5), sådan, som det uddybes således: „We can see 
through the identity principle, but we cannot think without identifying. Any defini-
tion is identification.“ (Adorno 1973: 149, se endvidere O'Connor 2000: 10ff ).

Hvad der understreger denne bevidsthedsteoretiske karakteristik af Adorno er, 
hvordan Habermas reformulerer den kritiske teori  kommunikationsteoretisk i direkte 
opposition til Adorno og den tidlige Frankfurterskoles bevidsthedsteoretiske oriente-
ring. Habermas er således korrekt i sin kritiske påpegning af, hvordan „(...) by way of 
his Negative Dialectics, Adorno tries to circumscribe what cannot be presented di-
scursively.“ (Habermas 1987: 68). Det er netop i dette lys, at Habermas' mål bliver at 
reorientere Frankfurterskolen fra et bevidsthedsteoretisk (og i  denne forstand sub-
jektivt orienteret) fokus til en intersubjektivt funderet kommunikationsteori, hvorved 
samfundskritik ej mere skal udgå fra subjektets ikke-identiske erfaringer af objektet, 
men fra de fornuftspotentialer, der kan udledes af den intersubjektive diskurs om ob-
jektet (Habermas 1982: 30; Müller-Doohm 2004: 290-293; Stamer og Liebst 2007).

Lad os bruge denne overvejelse om forskellen imellem Adorno og Habermas 
som springbræt til at indkredse Žižeks lacanianske forståelse af sproget, eller hvad han 
med Lacan betegner den symbolske orden. Den afgørende ontologiske pointe med den 
symbolske orden er, at virkeligheden som regel er en sproglig-social konstruktion. Som 
vi skal vende tilbage til i næste afsnit, er det dog så at sige 'den ikke-identiske und-
tagelse,  der  bekræfter  konstruktionens regel',  som særligt  interesserer  Žižek (Bjerg 
2008: 22-24), og hermed også os. Hvis vi dog alligevel tillader os at se isoleret på den 
symbolske orden (og altså væk fra det afgørende objektive moment, der altid allerede 
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medierer denne), fremstår virkeligheden som en sproglig-social konstruktion, som vi 
mener i denne forstand kan forstås som ækvivalent til Adornos subjektive moment. 
Her er fokus blot forskudt fra bevidsthedens til sprogets identifikation, eller slet og 
ret:  til  sprogets sociale konstruktion af virkeligheden. Den sociale konstruktivisme 
som den lacanianske symbolske orden isoleret set implicerer fremgår klart i følgende 
citat:

The symbolic order, society's unwritten constitution, is the second nature of 
every speaking being; it is here, directing and controlling my acts; it is the 
sea I swim in; yet it remains ultimately impenetrable – I can never put it in 
front of me and grasp it (Žižek 2006a: 8).

Hvad der endvidere kan udledes af citatet er, at denne konstruktivisme har en struk-
turalistisk karakter. Således er det karakteristisk, at Žižek omtaler den symbolske or-
den  som  'samfundets  uskrevne  konstitution',  hvilket  knytter  an  til  Levi-Strauss' 
(1971) strukturalistiske forståelse af slægtskabsrelationer reguleret af en underliggende 
'social grammatik'. Denne parallel er ej heller nogen tilfældighed, idet Lacan selv be-
tegnede sig som strukturalist, hvorfor han, som det fremgår nedenfor, ofte taler i sær-
deles levi-strauss'ske vendinger:

Visse relationer er allerede determineret, før de relationer, der i egentlig for-
stand er menneskelige, etablerer sig. De er indfanget i alt det, som naturen 
kan tilbyde som støtte, der ordnes i oppositionelle temaer. Naturen forsyner 
os, for at benævne det, med signifianter, og disse signifianter organiserer den 
indviende form af de menneskelige relationer, idet de strukturerer og former 
dem (Lacan 2004: 23-24).

Den symbolske orden er i denne forstand ensbetydende med den sproglige Lov, der 
regulerer de sociale relationer og hermed er mulighedsbetingelsen for samfundets or-
den. Formuleret mere koncist er sprogets grammatiske strukturer og den symbolske 
ordens sociale Lov sammenfaldende. I lyset af denne strukturalistiske pointe er det 
dog vigtigt at understrege, at Lacans strukturalisme har en mere flydende karakter 
end Levi-Strauss', der betoner slægtskabsforholdenes universelle og i denne forstand 
fastfrosne karakter (Hastrup 2007: 317). Hos Lacan kan det samme tegn altså betyde 
noget forskelligt, alt efter hvilke andre tegn det indgår i relation til eller gøres ækviva-
lente med, hvilket adskiller sig fra Levi-Strauss' forståelse, hvor tegnets mening er gi-
vet med en fast relation til andre tegn (Rösing 2007: 27).

Det ville stride imod enhver intuition, hvis Lacan stoppede her, idet sproget 
som bekendt er præget af betydelig træghed og altså ikke blot flyder sine egne frie 
sprogveje. Derfor er det Lacans (2006a: 681) pointe, at sproget er et grundlæggende 
ufrit medium, hvis mening fikseres autoritativt: „(…)  discourse itself is in its funda-
mental structure 'authoritarian' (…). Out of the free-floating dispersion of signifiers, a 
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consistent field of meaning emerges through the intervention of a Master Signifier.“ 
(Žižek 2008b: 118-119). Den frit flydende betegnelse bremses i denne forstand af 
Mester-betegneren, der hermed er garanten for den sociale ordens Lov. Sproget og 
Loven lader sig ikke adskille, hvilket netop slås fast af Evans når han påpeger, at „(...) 
[the] legal-linguistic structure is in fact no more and no less than the symbolic order 
itself.“ (Evans 1996: 99). I denne forstand garanteres den symbolske ordens Lov gen-
nem den sproglige henvisning til Mesterbetegnerens autoritet. Denne henvisning sker 
netop på det tidspunkt i samtalen, hvor begrundelserne hører op – hvor det rationelle 
argument ikke længere slår til – og hvor en „(...) for at stoppe den uendelige regres, 
bliver nødt til at sige, 'Det er sådan, fordi jeg siger det!'“ (Žižek 2008c: 66). I det laca-
niansk-freudianske univers er det selvsagt ikke hvem som helst, der hæver stemmen 
sådan, men netop Faderen eller formuleret formalt, Fadernavnet, der i den lacanian-
ske terminologi er dén autoritative funktion, som indstifter Mester-signifikanten og 
hermed Loven (Evans 1996: 62, 119). Som specialets mere empiriske dele nedenfor 
vil diskutere indgående, har 'forbrug' i nutidens forbrugssamfund netop karakter af 
en Mester-betegner, der på autoritativ vis fikserer betydningen af så forskellige flyden-
de betegnere som 'kærlighed', 'politik' og 'arbejdsliv' (jf. hhv. Bauman 2003; 2004a; 
2002),  hvorved det i  dag kun er  meningsfuldt  at  tale  om disse fænomener i  for-
brugerismens sprog. Det er som nævnt afgørende, at denne Mester-betegner har en 
grundlæggende autoritativ karakter, hvilket da også er pointen – for nu at foregribe 
vores empiriske analyser – idet forbrugerismen har et ufrit væsen, opsummeret i det 
autoritative imperativ: Nyd! Forbrugets nydelse er forklædt som en fri viljes-agt, men 
gestalter sig snarere som Fadernavnets påbud, der trænger sig autoritativt på. 

Lad os understrege denne autoritative karakter ved den symbolske orden, qua 
Fadernavnets fiksering af sproget, ved at sammenligne denne konception med Haber-
mas' forståelse af kommunikation, der fastholder sprogets anti-autoritære fornuftspo-
tentialer.  Den kommunikative  rationalitet  rummer således  muligheden for,  at  det 
bedre arguments 'tvangsfrie tvang' kan udgøre en fornuftig og i denne forstand eman-
cipatorisk modvægt til enhver form for autoritativ indgriben i og kolonisering af livs-
verdenen (se f.eks. Habermas 1989: 194-196). Det synes klart, at denne habermasi-
anske  sprogforståelse  står  i  skarp  kontrast  til  Lacans  sprogforståelse,  der  med in-
troduktionen af Mester-betegneren netop lader sproget hvile på en autoritativ grund. 
Sproget har ikke en anti-autoritær tvangsfri tvang, men er netop betinget af den auto-
ritære tvang selv: 

(…) the Master signifier,  the signifier of the symbolic authority founded 
only in itself (…) is strictly transcendental (…). Lacan's position is therefore 
the  very  opposite  of  that  of  Habermas  according to  whom the  inherent 
pragmatic  presuppositions  of  a  discourse  are  'nonauthoritarian' (Žižek 
2008b: 119).
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Subjekterne har ikke, som Habermas hævder det,  magten til at etablere en rationel 
konsensus, idet subjektet som indtrådt i den symbolske orden, altid er præget af en 
vis portion afmagt. Her kan man blot tænke på psykoanalysens insisteren på, at sub-
jektet aldrig helt er 'herre i eget hus', idet det ubevidste gestalter sig i sproget i form af 
fortalelser eller forglemmelser (Rösing 2005: 106-110). Med denne pointe befinder vi 
os ved et helt afgørende aspekt af Lacans psykoanalyse, nemlig at subjektet altid alle-
rede indtræder 'mangelfuldt' i den symbolske orden. Subjektet er aldrig fuldt identisk 
– er altid not-all – hvorfor det altid må døje med oplevelsen af ikke at være et 'helt' el-
ler et 'fuldendt' Jeg. Den symbolske ordens sproglige konstruktioner glider os altså al-
tid af hænde, hvilket netop er en konsekvens af sprogets ikke-identiske underskud 
med objektet. 

Den Reelle orden: Imellem ekstern og intern negativ dialektik 

Den afgørende implikation ved Adornos og Žižeks negative dialektik er hermed be-
tragtningen om, at subjektet aldrig har total identitet med objektet. Eller for nu at 
formulere det i lyset af vores 'sproglige vending' af Adorno, stemmer sprogets begreb 
aldrig helt overens med det objekt, der forsøges sat på begreb. Objektet har altid alle-
rede en ikke-identisk rest, som begrebet famler ud efter. I denne forstand er Žižek og 
Adorno enige om, at sprogets motor såvel som den menneskelige kulturs mest grund-
læggende udviklingstræk, er det aldrig fuldt realiserbare forsøg på at etablere identitet 
med det objekt (ikke mindst  naturen, sådan som det blev beskrevet i  Oplysningens 
dialektik),  der  bestandigt  truer  med  at  traumatisere  den  symbolsk  ordnede  kon-
struktion af realiteten (Žižek 1989: 5; Adorno 1973: 149).

Når Žižek taler om den symbolske ordens ikke-identitet med objektet, anven-
der han det lacanianske begreb om det Reelle eller den Reelle orden, som vi  anser for et 
analogt begreb til Adornos konception af objektet. På trods af den tætte begrebslig-
hed imellem Adornos 'objekt' og Žižeks 'Reelle' er der dog mindst én afgørende for-
skel imellem de to begreber. Denne lader sig indgrænse i lyset af nedenstående citat, 
hvor Žižek beskriver, hvordan den symbolske orden konstitueres i sprogets forsøg på 
at håndtere den indre umulighed, som det Reelle udgør for den symbolske orden:

The crucial dimension of the Lacanian concept of the Symbolic is this logic-
al priority, the precedence of the (empty) place with respect to the elements 
that fill it: before being a collection of 'symbols', bearers of some 'significa-
tion', the Symbolic is a differential network structured around an empty, 
traumatic place [altså det Reelle] (Žižek 2005b: 45).

Dette er efter vores opfattelse netop Žižeks lacanianske version af Adornos negative 
dialektik: Den symbolske orden er aldrig identisk med det Reelle, idet dette altid alle-
rede står i et umuligt, ikke-identisk forhold til sproget. Det Reelle er ligesom Adornos 
objekt  det  symbolskes  ikke-identiske  grænse.  Således  fremstår  det  Reelle  som det 
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udifferentierede, den uformelige ubestemthed, som vores symbolske koncepter og be-
greber ikke kan omslutte. I den sociale konstruktion af virkeligheden er det Reelle alt-
så netop dét, der stritter imod den skelsætten og betydningsskabelse som karakterise-
rer den symbolske orden, hvorfor det Reelle fremstår som et kaos uden orden og me-
ning. Det Reelle er det materielle, det rådne, selve grunden for vores eksistens, selvom 
en sådan eksistens ikke kan reduceres til det Reelle; virkeligheden er jo netop som of-
test en social konstruktion. Det Reelle bliver således det, der kan gennemskære og 
derved ryste den symbolske orden på grund af dets ikke-symboliserbarhed.

I den socialt konstruerede virkelighed trænger det Reelle, præcis som det var 
pointen med Adornos objekt, sig på, som det ikke-identiske 'mere', der ej lader sig 
symbolisere, intendere eller socialt konstruere  som identisk. Som Hyldgaard (2007: 
86) på slående adornoiansk vis siger, er pointen med det Reelle netop en materiali-
stisk insisteren på den manglende identitet mellem begreb og ting; at sproget støder 
på det Reelle som en symbolsk umulighed. Med tanke på vores analytiske konception 
af finanskrisen, kan man forstå det Reelle som det 'noget', der hænder og derved 
ryster den symbolske konstruktion af virkeligheden. Det Reelle viser sig altså som 
„(...) the rock upon which every formalization stumbles“ (Žižek 1989: 172), hvilket 
af subjektet opleves traumatisk og derfor er forbundet med betydelig angst. Når det 
Reelle trænger sig på, eroderes virkelighedens symbolske meningsfuldhed – menne-
sket mister sin begrebslige kontrol – hvilket er urovækkende og angstprovokerende 
(Žižek 2005c: 241; Evans 1996: 159-161).8 Hvad der i denne direkte sammenligning 
mellem Žižeks Reelle og Adornos objekt er afgørende, er imidlertid hvor dette ikke-
identiske moment placeres i forhold til den symbolske orden. Hvad man skal hæfte 
sig ved, er nemlig hvordan Žižek forstår det Reelle som et 'internt' ikke-identisk mo-
ment ved sproget; den symbolske orden medieres af det Reelle indefra, idet sproget 
som citatet fra før understreger, strukturerer sig 'rundt om' det Reelle. Andetsteds 
formulerer Žižek dette forhold imellem det symbolske og Reelle endnu mere præcist: 
„(...) the Lacanian Real is strictly internal to the Symbolic: it is nothing but its inher-
ent limitations, the impossibility of the Symbolic fully to 'become itself'.“  (Žižek 
2000a: 120). Her adskiller Žižek sig efter vores opfattelse afgørende fra Adorno, idet 
Adorno netop synes at operere med en opfattelse af objektet som et 'eksternt' mo-
ment i forhold til subjektets sproglige identifikationer. Tænk blot tilbage på diskus-
sionen af Oplysningens dialektik, hvor Adorno kritiserede oplysningen for dens ideali-

8 Lad os her tilføje, at vi med denne udlægning af det Reelle – og det i forlængelse af Bjerres (2007: 
64) påpegning – specifikt knytter an til den sene Žižek (ca. efter 1995), der netop begrebsliggør det 
Reelle som en skeen. Altså som et altid urovækkende nærvær midt i den symbolske orden. Dette står 
i kontrast til den tidlige Žižek, der i højere grad begrebsliggør det Reelle som et  fravær eller en 
umulighed i den symbolske ordens indre, der i denne forstand snarere udgør en fraværende ikke-
skeen, end en nærværende skeen. Præcist denne 'materialistiske' skærpelse af Žižeks sene teori synes 
at forklare hans tiltagende uenighed med poststrukturalismen, særligt Laclau og Butler, hvor stri-
den netop går på hvor materielt (essentialistisk) fortolkningen af det Reelle skal være (se Laclau 
2000: 291; Žižek 2000b: 308f; Žižek 2004: 150-151).
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stiske forsøg på at gøre den ydre natur identisk med subjektets begreb. Subjektets be-
grebsanvendelse forstås altså af Adorno som en 'rækken-identificerende-ud-efter' det 
objekt, der befinder sig eksternt for subjektets bevidsthed. Karakteristisk for denne 
forståelse af objektet som et eksternt moment, er endvidere Adornos beskrivelse af 
identifikation som en falsk projektion (Horkheimer og Adorno 1995: 262), hvorved 
der netop associeres til en henkastning af et falsk begrebs-billede ud på et eksternt ob-
jekt, som i sandhed er noget andet, end projektionen gør det til. Det er sådanne asso-
ciationer, som Adorno knytter an til i følgende citat, der problematiserer, hvordan 
subjektets identificerende idealisme tendentielt afskærer sig fra at erfare det eksterne 
livs processer; det eksterne objekts mediering af subjektet: „Human beings, individual 
subjects, are under a spell now as ever. The spell is the subjective form of the world 
spirit, the internal reinforcement of its primacy over the external process of life.“ (Ad-
orno 1973: 344).

Sammenligningen af Adorno og Žižek aftegner altså et billede af to stærkt be-
slægtede, men dog forskellige formuleringer af negativ dialektik. Lad os for klarhe-
dens skyld vende tilbage til vores illustration af Adornos negative dialektik (figur 1), 
hvor vi nu kan præcisere objektet som et eksternt moment, som subjektet forsøger at 
få det sproglige begreb til at gå identisk op i. I sammenligning hermed har vi i neden-
stående  figur  3 illustreret  Žižeks  lacanianske konception af  forholdet  imellem det 
symbolske og det Reelles interne mediering ved at lade objektet 'flænge' eller umulig-
gøre den sprogligt-symbolske orden:

Hvad vi foreslår er, at denne forskel mellem Adorno og Žižek opsummeres til, 
at førstnævnte opererer med en  ekstern  negativ dialektik, mens Žižek ved at placere 
det Reelle i den symbolske ordens indre, opererer med intern negativ dialektik. Der er 
her tale om en forskel med flere vidtrækkende implikationer, der alle udgår fra, at den 
žižekske (re)formulering af det Reelle som et internt moment betyder, at det dialekti-
ske forhold imellem subjekt og objekt står i et mere negativt – altså et mere ikke-iden-
tisk – forhold til hinanden, end det er tilfældet med Adornos eksterne konception. 
Argumentationen herfor tager afsæt i følgende citat af Žižek, hvor det påpeges, at 
konsekvensen af at placere objektet internt for subjektet, er at „(...) symbolization ul-
timately always fails, that it never succeeds in fully 'covering' the Real, that it always 
involves  some unsettled, unredeemed symbolic debt.“ (Žižek 2005c: 241).  Det er 
netop denne manglende mulighed for, at sproget symbolsk kan dække det Reelles 
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flænge internt i den symbolske orden, som figur 3 illustrerer. Det understreges således 
udtrykkeligt, at sproget hermed aldrig formår at etablere identitet med det Reelle – 
aldrig formår at konstruere dette sprogligt-socialt – hvorfor den symbolske orden og 
det Reelle ifølge Žižek altid allerede står i et ikke-identisk forhold. Det Reelles flænge 
i det symbolskes hjerte kan aldrig tildækkes af sproget, selvom der på ideologisk vis 
kan gøres forsøg herpå, som vi skal se i det næste. I denne forstand kan der aldrig op-
nås total identitet med objektet, hvorfor det Reelles ikke-identiske flænge i den sym-
bolske orden ifølge Žižek er et ontologisk grundvilkår.

Her adskiller Žižeks reformulerede negative dialektik sig fra Adornos, hvis op-
gør med idealismen skal ses i lyset af, at en total identitet faktisk er en fatal mulighed 
for Adorno. Hans pessimistiske diagnose over moderniteten nærer sig netop ved den 
ideologikritiske opfattelse af, at vi vitterligt lever i et samfund, hvor  alt er identisk; 
hvor enhver ikke-identitet ved objektet er tabt for subjektets erfaring hvorved det nu 
ikke mere er muligt at tænke den kvalitativt nye og derved kritiske tanke. Vores argu-
ment er altså, at netop fordi objektet placeres eksternt for subjektet, kan objektet og 
det ikke-identiske tabes fra erfaringens rækkevide, når den idealistiske konstruktion af 
objektet bliver tilstrækkelig total. Når idealismens falske projektion på det eksterne 
objekt  bliver  tilstrækkelig  stærk,  fuldbyrdes  den sproglige  'tildækning'  af  objektet, 
som Žižek, ved at placere objektet internt for det symbolske, anser som en umulig-
hed. Lad os illustrere denne trinvist fatale mulighed for, at subjektet opnår total iden-
titet med objektet – altså at sproget lykkes med at dække det Reelle –  således:

Adornos eksterne konception af den negative dialektik åbner altså op for, at 
subjektet og objektet kan syntetisere sig i en  falsk men ikke desto mindre  fuldbragt 
identitet, der suspenderer det ikke-identiske, hvilket Žižeks interne konception netop 
ikke anser for en ontologisk mulighed. Som Adorno (2000: 51) påpeger, stiller det 
herskende borgerlige samfund sig således per se idealistisk i vejen for at gøre sig sådan-
ne ikke-identiske erfaringer, idet denne samfundsmæssighed ganske enkelt „(...) no 
longer permits such experience.“ (Adorno 2000: 51). Erfaringen af det ikke-identiske 
ved objektet synes hermed – i lyset af dette erfaringstab – at få karakter af et norma-
tivt ideal for Adorno frem for et ontologisk standpunkt (se Juhl 1982: 250-252), hvil-
ket det netop er for Žižek. I dette lys må Adornos kritisk-emancipatoriske insisteren 
på det ikke-identiske forstås som foranlediget af,  at samfundet faktisk  er lykkedes 
med at dække ethvert ikke-identisk objekt til:
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I would not hesitate to define the idea of a dialectical theory of society as 
something like the restoration of, or (…) the effort to restore the experience 
which is denied us both by the social system and by the rules of science (Ad-
orno 2000: 51).

Med dette adornoianske argument om, at det faktisk er muligt, at subjekt og objekt 
opnår en realiseret falsk identitet, nærmer vi os spørgsmålet om ideologi. At det er 
muligt at konstruere virkeligheden som totalt identisk med begrebet, er ifølge Adorno 
ideologiens tragiske konsekvens – ikke mindst for det borgerlige samfund. I lyset af at 
en sådan identitet ikke er mulig ifølge Žižek, tildeles det ideologiske hos ham ny af-
gørende funktion, og det er denne principielle forskel mellem Adornos og Žižeks ide-
ologibegreber, som vi skal se nærmere på i næste afsnit.

Den imaginære orden: At tælle til begrebet ideologi

Den efter vores opfattelse afgørende forskel imellem Adornos og Žižeks ideologibe-
greber kan opsummeres til, at Adorno tæller til to, mens Žižek tæller til tre. Lad os 
starte med at tælle til to med Adorno. Hvad der her skal optælles er hans to dialekti-
ske momenter, subjekt og objekt, som det netop er muligt for ham at optælle til et 
ideologibegreb. Ideologi er således for Adorno, når de subjektive og objektive mo-
menters negative dialektik brydes, hvorved de står i et positivt identisk forhold, sådan 
som figur 4 illustrerede det og som Adorno påpeger: „Ideology lies (…) in the impli-
cit identity of concept and thing, an identity justified by the world even when a doc-
trine summarily teaches that consciousness depends on being.“ (Adorno 1973: 40). I 
dette lys vedkender Adorno sig som nævnt i kritikken af Husserl, den marxistiske op-
fattelse af, at ideologien er sandhedens antitese; ideologien maskerer netop med sin 
falske fremtrædelse samfundets objektive og i den forstand  sande væsen, hvilket det 
altså er den kritisk-dialektiske teoris opgave at genrejse muligheden for at erfare. Såle-
des vedkender Adorno (2006: 119) sig også den udskældte marxistiske opfattelse af, 
at ideologien sætter sig igennem som en  falsk bevidsthed, hvor subjektets erfaring af 
objektet reduceres til det falske postulat om dette. Det er ifølge Adorno altså muligt 
at skelne sandheden om samfundet fra den ideologiske og derved falske repræsenta-
tion af det: „It is a simple matter of distinguishing between truth and ideology, in ot-
her words, between a consciousness that is appropriate to the current state of society 
and one that conceals it.“ (Adorno: 2006: 140).

Sådan tæller Adorno til to, hvordan tæller Žižek da til tre? Lad os starte med at 
tælle til to, hvilket Žižek gør på samme måde som Adorno: Den symbolske orden og 
den Reelle orden kan som vi har argumenteret for ses som to reformulerede, men ikke 
desto mindre analoge begreber til Adornos to begreber om subjekt og objekt. Som vi 
allerede har antydet, mener Žižek dog ikke, at den symbolske orden har de ideologi-
ske konsekvenser, som det er tilfældet hos Adorno, idet denne orden altid allerede er 
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ikke-identisk flænget af det Reelle. Den symbolske orden er som følge af sin interne 
ikke-identitet ude af stand til at tilbyde den total-ideologisk tildækning af det Reelle, 
der er Adornos mareridt. Som teoretisk konsekvens heraf tilskriver Žižek således ideo-
logien dén funktion at maskere den sociale konstruktions indre, Reelle umulighed:

(...) reality itself is never fully constituted, and that (...) is what ideological 
spectral fantasies try to mask. Not some positive reality but precisely the fact 
that  what  we usually  call  in  sociology the  'social  construction of  reality' 
always fails (Žižek 2005d: 81).

 
For at forstå den ideologiske nødvendighed af denne maskering af det Reelles interne 
flænge af den symbolske orden må vi huske på, at det ifølge Žižek er forbundet med 
betydelig traumatisk angst at blive konfronteret direkte med det Reelle. Det er kun 
muligt at opretholde en ikke-traumatiseret social realitet i kraft  af ideologiernes til-
dækninger, hvilket Žižek netop understreger med påpegningen af, at (…) „'ideology' 
is the 'self-evident' surface structure whose function is to conceal the underlying, 'un-
balanced', 'uncanny' structure“ (Žižek 2008d: 106). Lad os illustrere denne ideologi-
ske tildækning af den Reelle flænge i det symbolske, i følgende udbygning af den 
žižekske figur:

I'et i  figur 5 står således for 'Ideologi', men også for den sidste af de tre lacanianske 
ordner, 'den Imaginære orden', som Žižek netop udleder sit ideologibegreb fra (Bjerg 
2008: 16). Det er således med denne tredje orden, at Žižek optæller sit ideologibe-
greb. Det imaginære ved ideologien skal i forlængelse af Lacan forstås som subjektets 
fantasier om at overkomme flængen i den symbolske orden, hvilket ofte kommer til 
udtryk i billeder – man fristes til at sige: glansbilleder – hvor subjektet fantaserer om 
en hel symbolsk orden uden det Reelles traumatiske flænge (Žižek 2008d: 6; Rösing 
2007: 33; Evans 1996: 82). Eller som Rösing fint formulerer den imaginære ordens 
billedligt-fantaserende særkende i relation til de to andre lacanianske ordner:

Hvis vi befinder os i det imaginære, når vi fantaserer os ud over den symbol-
ske ordens grænser (til en tilstand af selvtilstrækkelig enhed og fuld tilfreds-
stillelse), er det reelle til gengæld det, vi støder på, når vi erfarer den symbol-
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ske ordens grænser (Rösing 2005: 108).

Med introduktionen af dette imaginært baserede ideologibegreb nærmer vi os den 
måske mest afgørende forskel imellem Adorno og Žižeks forståelse af ideologi.  Som 
vi husker var det afgørende for Adorno, at ideologien forstås som en falskhed eller il-
lusion,  altså en fremtrædelse, der skjuler samfundets objektivt sande væsen, som det 
derfor er en kritisk teoris opgave at afdække. Det er netop denne adornoianske forstå-
else af ideologien som en falsk fremtrædelse, som Žižek lægger afstand til. I stedet er 
det hans argument, at ideologien er  forudsætningen for, at vi overhovedet  kan opret-
holde en virkelighed:

Ideology is not a dreamlike illusion that we build to escape insupportable 
reality; in its basic dimensions it is a fantasy-construction which serves as a 
support for our 'reality' itself: an 'illusion' which structures our effective, real 
social relations and thereby masks some insupportable, real, impossible ker-
nel (…): a traumatic social division that cannot be symbolized (…).  The 
function of ideology is not to offer us a point of escape form our reality but 
to offer us the social reality itself as an escape form some traumatic, real ker-
nel (Žižek 1989: 45).

Det afgørende ved ideologier er altså hverken, at de tilbyder en flugt fra eller udgør en 
falsk repræsentation af virkeligheden, men derimod at ideologier ved at maskere den 
symbolske ordens traumatiske flænge, er den sociale virkeligheds  sine qua non.  Det 
analytisk interessante ved ideologier er således ikke, at de misrepræsenterer virkelig-
hed i form af falsk bevidsthed (som det netop er Adornos pointe), men at denne fal-
ske bevidsthed snarere er selvsamme sociale realitets støtte; virkeligheden er således 
ifølge Žižek ideologisk forankret: „'Ideological' is not the 'false consciousness' of a (so-
cial) being but this being itself in so far as it is supported by 'false consciousness'.“ 
(Žižek 1989: 21).

Det er altså afgørende, at Žižeks ideologibegreb foretager et markant teoretisk 
sporskifte i forhold til Adornos, når han reformulerer objektet fra et eksternt til et 
internt negativt dialektisk moment. Dette sporskifte bliver om muligt endnu mere 
udpræget med Žižeks præcisering af, hvordan hans forståelse af ideologi netop impli-
cerer en præcis omvending af forholdet imellem internalitet og eksternalitet:

(...) ideology is the exact opposition of internalization of the external contin-
gency; it resides in externalization of the result of a inner necessity, and the 
task of the critique of ideology here is precisely to discern to the hidden ne-
cessity in what appears as a mere contingency (Žižek 1994: 4).
 

Adornos ideologibegreb kan netop formuleres som subjektets internalisering af sam-
fundets eksterne objektivitet, hvis falske repræsentation hermed affirmativt godtages 
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som sandheden, på trods af samfundets kontingente status. Når Žižek i stedet place-
rer det Reelle internt for den symbolske orden, vendes Adornos ideologibegreb på 
hovedet, hvorved det ideologiske består i subjektets eksternalisering af sin egen inter-
ne nødvendighed – altså det Reelles traumatiske flænge – der hermed miskendes som 
et kontingent produkt af eksterne omstændigheder. Ideologien handler altså om di-
stancering til det Reelt-traumatiske moment internt for den symbolske orden, ved at 
subjektet forestiller sig at traumet skyldes eksterne tilfældigheder, hvorved det er mu-
ligt at opretholde et fantasmatisk-ideologisk billede af den symbolske orden som hel. 
Ideologikritikkens centrale opgave bliver hermed at problematisere subjektets ideolo-
giske forveksling af det Reelles interne traume med en ekstern årsag:

By means of this externalization of Cause, the subject is no longer engaged in 
what is happening to him; he entertains towards the trauma a simple extern-
al relationship: far form stirring up the unacknowledged kernel of his desire, 
the traumatic event disturbs his balance from outside (Žižek 1994: 6).

Ideologikritikken skal således ikke, som det er Adornos argument, påvise det eksterne 
objekts sande væsensstatus, ved at forkaste subjektets falske internalisering heraf. For 
Žižek træder spørgsmålet om objektets eksterne sandhed bogstaveligt talt i baggrun-
den, idet hans ideologikritiske ærinde er at problematisere den ideologiske fantasi om, 
at en sådan eksternt bagvedliggende sandhed om samfundet overhovedet eksisterer 
(Žižek 1994: 7; Laustsen 1998: 4). Lad os eksemplificere dette: En ideologikritisk 
granskning af proletarens had imod den kapitalistiske klassefjende skal ifølge Žižek 
ikke interessere sig for, hvorvidt den ideologiske forestilling om kapitalisten er 'sand' 
eller 'falsk', men skal uanfægtet heraf pege på, hvordan ideologien på fantasmatisk vis 
fremstiller kapitalisten som en ekstern klassefjende, der er hindringen for, at proleta-
ren kan realisere kommunismens utopiske fantasme om et harmonisk samfund fri fra 
det  Reelles  traume.  Således  er  det  ideologikritikkens  ærinde  at  problematisere, 
hvordan den ideologiske forveksling af det interne traume med en ekstern årsag netop 
overser, at „(...) every identity is already in itself blocked, marked by an impossibility, 
and the external enemy is simply the small piece, the rest of the reality upon which we 
'project' or 'externalize' this intrinsic, immanent impossibility.“ (Žižek 2005e: 252, 
vores kursivering).  Det er således meget muligt, at kapitalisten sandt nok er en styg 
klassefjende, men det gør ikke proletarens eksternaliserings-fantasme mindre ideolo-
gisk.9

9 Det synes rimeligt at spørge, om ikke en sådan ideologisk forveksling er udtryk for en falsk bevidst-
hed, hvor proletaren altså er uvidende om, at den ideologiske misrepræsentation af kapitalisten som 
klassefjenden er falsk. Dette afviser Žižek imidlertid, idet han i forlængelse af Sloterdijk (1987: 3ff ) 
argumenterer for, at postmodernitetens centrale ideologiske problem ikke er falsk bevidsthed, men 
snarere oplyst falsk bevidsthed. Nutidens urovækkende grundvilkår er således, at vi godt ved at ek-
sternaliserings-fantasmet er ideologisk, men at vi på kynisk vis ikke ændrer praksis i lyset af denne 
viden (Žižek 1989: 28-30).
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Frihedens Reelle mirakel, eller, frelsen fra at høre uhørlige Schön-
berg

Det er vores overbevisning, at Žižeks interne reformulering af Adornos negative dia-
lektik implicerer en mere dynamisk samfundsforståelse. Idet det Reelle ifølge Žižek 
altid allerede trænger sig traumatisk på som et internt moment ved den symbolske or-
den, lader den sociale konstruktion af virkeligheden sig aldrig fastfryse ideologisk, så-
dan som det var Adornos argument. Befinder vi os med denne forskel ikke netop ved 
den teoretiske forklaring på Adornos berømte og berygtede  pessimisme, der altså er 
foranlediget af, at det borgerlige samfund kan udlægges som totalt identisk og der-
med ideologisk? Det borgerlige samfund er i denne forstand tynget af en ideologisk 
status quo, hvor ingen kritisk erfaring af det ikke-identiske objekt – og hermed ingen 
frihed – er mulig. Det er vores argument, at denne adornoianske pessimisme specifikt 
skyldes hans forståelse af objektet som et eksternt moment for det symbolske: Denne 
placering af objektet åbner nemlig op for den totalt-ideologiske situation, hvor ob-
jektet bliver så eksternt fjernt, at det ikke mere er muligt at gøre sig kritiske, ikke-iden-
tiske erfaringer af dette. Det borgerlige samfund har på idealistisk vis henvist objektet 
til en eksternt fjern landflygtighed og objektets ikke-identiske sandhed er hermed tabt 
fra den kritiske erfaring. Hermed kan subjektet ikke  skue igennem ideologiens skin 
og erfare samfundets eksterne objektivitet, hvorfor friheden ifølge Adorno nu er umu-
lig, glemt: „Freedom is forgotten. Unfreedom is consummated in its invisible totality 
that tolerates no 'outside' any more from which it might be broken.“ (Adorno 1973: 
274).

I lyset af denne pessimisme med hensyn til friheden ser Adorno ingen anden 
udvej end elitært-resignerende at sætte sin lid til, at den Store Kunst – og det kun for 
de få indviede!10 – kan føre til kritisk-emancipatoriske erfaringer af det eksterne ob-
jekt og derved bryde fri af ideologiens åg: „Under den fremskridende oplysning er det 
alene de autentiske kunstværker, der har været i stand til at unddrage sig den rene og 
skære imitation af det, som alligevel allerede er til.“ (Horkheimer og Adorno 1995: 
53). Således opgives, som det er karakteristisk for Frankfurterskolen, de emancipato-
riske forhåbninger til  den kulturindustrielt fordummede arbejderklasse, hvorfor det 
hos Adorno snarere er Schönbergs atonale 12-toners musik, der rummer revolutio-
nens kim.  Adornos pessimisme vedrørende friheden i det borgerlige samfund fører 
ham således ud i en regulær æstetisk retræte, hvor det alene er kunsten, der formår at 

10 Selvom Adorno således i retræten tilskriver den æstetiske erfaring en vis emancipatorisk kraft, må 
det understreges, at denne æstetisk-emancipatoriske mulighed må opfattes som den optimistiske 
undtagelse, der bekræfter Adornos generelle pessimisme: På elitær vis er det netop kun den Store 
Kunst, som Adorno tilkender nogen kritisk værdi, hvilket endvidere understøttes af Adornos af-
visning af de emancipatoriske potentialer, der kan udgå fra den kollektive kunstoplevelse, der i en-
hver afskygning er totalt absorberet af kulturindustriens offentlige fordummelse – her udgår der in-
gen frihed fra (Horkheimer og Adorno 1995: 179ff; Adorno 2007: 124; jf. diskussionen i Haber-
mas 1983 og Stamer og Liebst 2007).
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mediere imellem den kritiske bevidsthed og det eksternt fjerne objekt. Det er altså 
specifikt evnen til at åbne op for erfaringen af det samfundsmæssige objekt, som ideo-
logien ellers har forvist til ekstern landflygtighed, der gør den Store Kunst så inter-
essant for Adorno; i den æstetiske erfaring åbenbares den „(...) objektive betydningen 
som ingen subjektiv intensjon når fram til. Et kunstverk får betrakteren til å sperre 
øynene opp, når det emfatisk sier noe objektivt.“ (Adorno 1998: 472).11 I Adornos 
æstetiske retræte er dette frihedens eneste håb. 

Det er vores argument, at Žižek ved at placere det Reelle som et internt mo-
ment ved den symbolske orden, formulerer en radikalt mere dynamisk og fri socialte-
ori end Adornos. Ved at forstå den symbolske orden som struktureret om en indre 
Reel umulighed, er realiteten altid præget af dynamik og rum for at frihedens  sker. 
Den symbolske orden kan i modsætning til Adornos konception ikke opnå identitet 
med objektet og derved fastfryse sig ideologisk, da konstruktion af virkeligheden altid 
snubler over det internt Reelle: Traumet er hermed altid Reelt nærværende, når man 
befinder sig i den symbolske orden. Dette  dynamiske træk ved det symbolske slår 
Žižek klart fast, når han understreger, at „(...) what sets the dynamism that pertains to 
the human condition in motion is the very fact that some traumatic X eludes symbol-
ization.“ (Žižek 2008d: 120, jf. også Žižek 2003: 31). Hermed følger det, at det for 
Žižek ikke er nødvendigt at foretage en retræte til det æstetiske for at redde friheden, 
idet det Reelle i hjertet på den symbolske orden altid skaber en vis uforudsigelighed 
og dynamik – for at det ikke-identiske og derved friheden hænder.12 Friheden er Reel: 
„Freedom is ultimately nothing but the space opened up by the traumatic encounter, 
the space to be filled in by it's contingent/inadequate symbolizations/translations.“ 
(Žižek 2001c: 58). I det symbolske er der altid mulighed for at  noget sker, hvorfor 
Žižek altid har en vis optimistisk undertone i sine skrifter. Frihedens 'Reelle mirakel' 
er med Žižeks ord (2004: 166) altid nærværende; ikke mindst som frelsen fra at høre 
uhørlige Schönberg!  

11 Vores argument om, at den æstetiske retræte specifikt skyldes Adornos opfattelse af at kunstens ev-
ner at åbenbare det ellers eksternt tabte objekt, lader sig endvidere underbygge af Adornos positive 
vurdering af Benjamins begreb om kunstværkets  aura,  og særligt dennes nær-fjernheds-dialektik. 
'Aura' svarer netop til begrebet om 'ikke-identitet', idet den muliggør erfaringen af det fjerne 'mere' 
ved kunstobjektet end det, jeg identificerende nærmer mig det som. Dette fjerne mere, der erfares 
auratisk i det nære kunstværks gestalt er for Adorno netop det eksterne objekt (Adorno 1998: 471-
473; Benjamin 1994: 20).

12 Det er ikke en tilfældighed at vi her (og det i forlængelse af Žižek) formulerer det Reelles som be-
tingelsen for frihed i badiouske vendinger (jf. Badiou 2006). Frihedens mulighed kan formuleres 
som det Reelles begivenhed – sådan som vi netop vil anskue finanskrisen: „(...) an Event is the 
traumatic encounter with the Real“ (Žižek 1999: 141), hvor det Reelles rystelse af det symbolske 
åbner frihedens rum. 
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Til trods for dets successive og altid kortlivede 'tingsliggørelser' er begæret til 
stadighed sin egen genstand og må derfor forblive umætteligt, uanset hvor 
højt dyngen af andre (fysiske eller psykiske) objekter, der markerer ens tidli-
gere rute, end måtte blive (Bauman 2006: 99).

KAPITALISMEN OG BEGÆRET
Indtil videre har vores meditationer over objektets forrang haft en socialfilosofisk, on-
tologisk karakter. I dette kapitel vil vi uddybe den sociologiske relevans af denne on-
tologi ved at vise,  hvordan kapitalismens økonomiske såvel  som ideologiske status 
netop drejer sig om  objekter, der  begæres af  sociale subjekter. Ærindet er således at 
udvikle de begærsteoretiske implikationer af den ovenfor skitserede interne negative 
dialektik, hvorved det bliver muligt at tale om objektet som et fantasmatisk forbrugs-
objekt, der stiller subjektet den nydelsesmæssige forløsning af begæret i vente. Ob-
jektet konstrueres således ikke blot identisk med subjektets idealistiske væsen, men er 
netop det stykke af det Reelle, som subjektets begær fantasmatisk kredser om. Mens 
den ontologiske diskussion således hidtil har kredset om Adorno og Žižek, vil Lacans 
psykoanalytiske forståelse af den begærende omgang med objektet tage en væsentlig 
plads i nærværende kapitel. Før vi sætter denne lacanianske begærsteori i relation til 
den ovenstående ontologiske diskussion om den negative dialektik, vil vi dog starte 
kapitlet med et regulært  sociologisk argument om, hvorfor en sådan begærs-optik 
specifikt er analytisk frugtbar i  lyset af samtidens forbrugssamfund. Pointen er, at 
forbrugssamfundet i sammenligning med kapitalismens tidlige produktivistiske epoke 
netop på afgørende vis er drevet af et forbrugeristisk begær efter at nyde forbrugs-ob-
jekter. Mens den tidlige kapitalismes Fadernavns imperativ var at ikke-nyde, pålægger 
Fadernavnet under forbrugerismen bestandigt forbrugeren at nyde.
 

Kapitalismens ånd imellem puritanisme og perversion

Forholdet mellem kapitalisme og nydelse er vores udgangspunkt for en diskussion om 
udviklingen af kapitalismen fra at være orienteret mod produktion til at være struktu-
reret omkring forbrug. Her vil vi starte med Lacans syn på relationen imellem kapita-
lisme og nydelse, der ifølge Miller (2006) ændrede sig markant igennem hans forfat-
terskab. I 1960 beskrev Lacan denne relation som: „The movement that the world we 
live in is caught up in (...) implies an amputation, sacrifice, indeed a kind of purita-
nism in the relationship to desire that has occurred historically.“ (Lacan 1992: 373). 
Der er noget umiskendeligt weberiansk over dette citat, som Miller da også fastholder 
ikke er en tilfældighed. Selvom Lacan således ikke henviser direkte til Weber, er der 
med konstateringen af samtiden som 'puritansk', ifølge Miller:

(...) no doubt that behind this word coming from the mouth of Lacan was 
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his knowledge of Max Weber's analysis (…) which conditioned the emer-
gence of the capitalist subject on the repression of enjoyment – accumula-
tion instead of enjoying (Miller 2006: 12).

Som vi skal se senere i dette kapitel, konvergerer denne weberianske udmeld-
ning fra Lacan med Adornos opfattelse af kapitalismen som tæt koblet til repression. 
Præcist dette synes imidlertid at  kompromittere vores ærinde, idet Lacans argument 
om nydelsens repression selvsagt ikke er kompatibel med vores lacanianske argument 
om, at begæret i forbrugssamfundet centrerer sig om nydelsen ved at konsumere for-
brugs-objekter.  Vores  ærinde er  dog ikke  den 'puritanistiske Lacan'  versus  et  'ny-
delses-lacaniansk' argument om, at forbrugssamfundet er præget af et imperativ om at 
nyde. Hvad der forsoner denne strid er nemlig, at Lacan senere i sit forfatterskab af-
kobler kapitalismen fra enhver puritansk nydelses-repression, og derved viser vejen 
frem mod den begærsteoretiske analyse af nutidens forbrugeristiske kapitalisme, som 
Žižek er den nylacanianske arvtager af. På den anden side af 1968, i 1970, er det såle-
des Lacans revurderede opfattelse, at kapitalismen er præget af et skamløst begær efter 
nydelse: „There is no longer any shame“, som Lacan (2007: 182) lakonisk konstaterer 
det med henvisning til, hvordan fortidens etiske puritanisme eroderes af en perverst-
skamløs dyrkelse af individuel nydelse. Og Lacan går nu så vidt som til at hævde, at 
subjektet i forbrugssamfundet ligefrem er identisk med nydelsen: „'Consumer society' 
derives its meaning from that (...) human is made the homogeneous equivalent of 
whatever surplus jouissance is produced by our industry.“ (Lacan 2007: 81, se også 
2007: 208; Miller 2006: 12ff).

Udviklingen af Lacans forfatterskab udspænder i denne forstand forskellen mel-
lem kapitalismens to epoker, altså overgangen fra en produktivistisk kapitalisme, der 
på weberiansk-puritansk vis prædiker  ikke-nydelse, til en forbrugeristisk kapitalisme, 
hvis imperativ netop er nydelse. I lyset af denne nydelsesmæssige reorientering hos La-
can bliver det således afgørende, at „(...) det for psykoanalysen ikke er markedskræf-
terne, der skalter og valter med subjektet, men begærets kræfter, som markedsøkono-
mien da kan anskues som et særligt svar på.“ (Rösing 2005: 123). Og det svar, som 
markedskræfterne i form af Fadernavnets autoritative påbud giver, er selvsagt: Nyd! 
Således er det også netop med henvisning til denne sene Lacan, at Žižek på vanlig 
harsk vis karakteriserer „(...) the libidinal economy of today's postmodern, post-re-
volutionary, ‘society of consumption'“, som et samfund, hvor 

(...)  all  stable  forms of  social  cohesion disintegrate,  in  which the  idiotic 
jouissance of individuals is socialized only in the mode of fragile and shifting 
pragmatic inventions and new negotiated custom (the proliferation of new 
improvised modes of sexual cohabitation instead of the basic matrix of mar-
riage, etc.) (Žižek 2001b: 30-31).
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Vores samfund er altså i dag gennemsyret af en nydelses-økonomisk logik, der gør alt 
fra politik, henover kærlighed til shopping meningsfuldt (Dean 2006: 8). Lad os hol-
de denne beskrivelse af forbrugssamfundet in mente, idet vi først vil opridse Webers 
analyse af den produktive kapitalismes puritanske ikke-nydelse, og dernæst vise denne 
nydelsesmæssige reorientering med henvisning til  den sene Lacan, Žižek og særligt 
Baumans konvergerende betragtninger over forbrugssamfundets besættelse af begæret 
efter nydelses-objektet.

Det afgørende argument hos Weber er hans sammenkædning af kapitalismens 
fremvækst i vesten og den asketiske kaldsetik, som protestantismen var idémæssigt 
ophav til (Weber 1995: 111). Det er måske sociologiens mest klassiske historie om, 
hvordan de asketiske protestanter i efterlevelsen af Guds kald – og i det stræbsomme 
forsøg på at lade materiel succes være et tegn på frelse – kom til at stå fadder til den 
rationelle livsførelse, som var den tidlige kapitalismes adelsmærke. Den puritanske 
protestant oparbejdede ikke rationelt sin rigdom for at kunne tjene sit behov gennem 
forbrug, men udelukkende for at tjene Gud, hvorfor forbrug var en grundlæggende 
syndig handling: „Kampen imod kødets lyst og mod hængen ved de ydre goder var 
(…) ikke nogen kamp mod rationel indtjening, men derimod mod irrationel anven-
delse  af  besiddelsen.“  (Weber  1995:  114).  Resultatet  af  den puritanske  kapitalists 
stræbsommelige arbejde skulle med andre ord ikke omsættes i nydelsesfuldt forbrug; 
indtjeningen skulle akkumuleres og reinvesteres i produktion for på den måde at blive 
til mere kapital. Derfor er der altså ifølge Weber en direkte sammenhæng imellem ka-
pitalismens ekspanderende produktion og begrænsningen af, at man nyder forbrugs-
mæssigt: 

(…) den verdslige  protestantiske  askese  virkede altså  med sin  fulde  vægt 
imod den frimodige nydelse af besiddelsen; den begrænsede forbruget, speci-
elt  luksusforbruget.  Derimod  frigjorde den  ved  sin  psykologiske  effekt 
erhvervelsen af goder fra den traditionalistiske etisks hæmninger; den spræng-
te de lænker, der var lagt på menneskets stræben efter profit, idet den ikke 
alene legaliserede den, men direkte (…) anså den for villet af Gud (Weber 
1995: 114).

Kapitalismens genistreg var altså at afkoble den rationelle stræben efter akkumu-
lation af kapital fra den traditionelle etik, der stod i den simple  behovs-tilfredsstil-
lelses tegn. Eller for nu at formulere det med Marx, der med sin 'abstinensteori' påpe-
ger, hvordan den abstinerende kapitalist gav afkald på sin nydelse: „Dermed udvikler 
der sig samtidigt en faustagtig konflikt mellem akkumulations- og nydelsestrang i ka-
pitalindividets barm.“ (Marx 1971: 839). Det er således tydeligt, at den puritanske 
kapitalists begær ikke var rettet mod tilfredsstillelse af nydelsen ved at konsumere de 
produkter,  produktionsapparatet  producerede,  men var  et  ikke-nydelsesmæssigt  og 
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præcist i denne forstand puritansk begær efter mere profit.13 Som vi kender det fra 
Marxs (1970: 260-265) ligning om kapitalcirkulation P-V-P’, der beskriver omsæt-
telsen af kapitalistens pengesum (P) til varer (V), tilføres disse varer i arbejderens be-
arbejdning heraf en merværdi, der ved realisering på markedet øger kapitalistens op-
rindelige pengesum (P’). Som Bjerg (2008: 48) fremhæver, er det netop dette lille 
mærke ’ – profitten – som kapitalisten begærer, og som kun kan øges yderligere, hvis 
kapitalisten på puritansk vis afstår fra at nyde, for i stedet på rationel vis at reinvestere 
den akkumulerede kapital med henblik på mere profit. Således går begæret efter pro-
fit hånd-i-hånd med puritanismen i den spæde kapitalisme, hvor akkumulationen løs-
rives fra behovets diktat. Hermed bliver kapitalismens paradoksale imperativ om be-
standigt at akkumulere og producere mere –  og aldrig at nyde disse frugter – sub-
jektivt meningsfuldt.

Som antydet er det netop Baumans opfattelse, at det puritanske samfund, som 
Weber analyserede, er en saga blot. Først og fremmest fordi nutidens kapitalisme ikke 
mere er et produktionssamfund med et etisk imperativ om puritansk arbejde, men et 
forbrugssamfund domineret af et æstetisk imperativ om nydelse (Bauman 1995: 152f; 
2006: 101). Arbejdets etiske forpligtigelse er slået om i forbrugerismens æstetisk ny-
delsesfulde søgen efter nye oplevelser, hvilket Bauman forstår som en uforsonelig dia-
lektisk modsætning. Æstetik er ifølge Bauman enhver etiks antitese (Liebst 2009):14

Mens etikken tillægger en veludført pligt stor værdi, lægger æstetikken størst 
vægt på den sublime oplevelse. Pligtopfyldelse har sin egen indre, tidsbe-
stemte logik (...) og giver begreber som 'gradvis akkumulation' og 'udskudt 
behovsopfyldelse' mening. Men jagten efter oplevelser ser imidlertid ingen 
grund til at blive udsat, da udsættelsen sandsynligvis ikke vil medføre andet 
end et 'spild af muligheder' (Bauman 2002: 53).

Af citatet kan det udledes, at det netop er det weberianske valgslægtskab imellem ak-
kumulation i produktionen og den puritanske repression af nydelsen, som overgan-
gen til det æstetisk orienterede forbrugs-samfund bryder op. Forbrugssamfundet er 
det perfekte spejlbillede af det produktionssamfund, som Weber beskrev, idet det i 

13 Som det vil blive klart i diskussionen af Lacans begærsteori, kan begærets objekt således godt være 
et ikke-nydelses-objekt. Dette lyder måske kontra-intuitivt, men man kan dog forvisse sig om dette 
ræsonnements logik, ved at tænke på de ultimative ikke-nydere, anorektikerne, der netop har et liv-
struende-stærkt begær efter ikke at nyde mad. Pointen er altså, at de ikke afstår fra at begære, men 
netop begærer at spise Intet (Žižek 1999: 107). I deres patologiske tilfælde er dette Intet netop det 
såkaldte lille objekt a, som vi tager op til grundig behandling nedenfor. 

14 Det skal understreges, at denne antagonistiske opfattelse af æstetik og etik er klangbund for Bau-
mans kritik af postmoderniteten: Nydelsen forstået som et æstetisk fænomen, er per se  uforenelig 
med enhver form for etisk ansvarlighed og forpligtigelse: I forbrugssamfundet handler det ifølge 
Bauman altid (selv når man shopper sammen) om min nydelse, min oplevelse, mit behov – aldrig 
om den Anden og dennes lidelse – hvorfor forbrugssamfundets æstetisk-individualistiske karakter 
tendentielt eroderer enhver etisk medmenneskelighed (se Bauman 2002: 51f ).
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forbrugssamfundet ikke handler om at akkumulere og reinvestere i produktiv virk-
somhed, men om så hurtigt som muligt at spænde denne kapital for begærets vogn i 
den forbrugeristiske stræben efter mere nydelse: „Et forbrugssamfund er“, som Bau-
man sammenfatter det, „et samfund af kreditkort, ikke bankbøger. Det er et 'nu-sam-
fund'. Et tørstende samfund, ikke et tålmodigt samfund.“ (Bauman 2002: 52). Mens 
Fadernavnet under produktionssamfundets vilkår, som altså lød 'producer mere – nyd 
aldrig!', står det i lyset af denne baumanske karakteristik af forbrugssamfundet klart, 
at Fadernavnets imperativ nu pålægger begæret det præcist modsatte: 'forbrug mere – 
nyd nu!'. Med denne pointe turde det stå klart, hvordan Baumans nydelsesmæssige 
samfundsdiagnose er præcist sammenfaldende med den sene Lacans og i forlængelse 
heraf med Žižeks (2001b: 20; 2006b: 310).

Lad os dog holde fokus på Bauman lidt endnu: Ifølge Bauman har netop dette 
skifte afgørende implikationer for dannelsen af subjektet identitet under forbrugssam-
fundets  vilkår,  der  med en  fængende  metafor  indfanges  som 'flydende'  (Bauman 
2006: 111). Mens arbejderne, der levede i produktionssamfundet havde en fast iden-
titet fikseret af et klart defineret sæt af etiske normer, må forbrugeren manøvrere i et 
altid flydende og derfor uoverskueligt hav af æstetisk-nydelsesfulde forbrugsmulighe-
der. Det er disse uanede muligheder, der skal fungere som byggeklodser til en derfor 
flydende identitet; man er påbudt begærende at sammenstykke sin identitet af ny-
delsesgoder, men hvilke? Kun den uspecificerede nydelse er identitetens flydende pej-
lemærke (Bauman 2006: 83). Forbrugerens tragedie er imidlertid, at begæret efter 
dette eller hint nydelses-objekt aldrig lige er dén Happy Meal, dét one-night stand, dén 
fitness-time, der kan realisere min identitet. Som Bauman med en – som det vil blive 
klart nedenfor – slående lacaniansk formulering påpeger det, retter forbrugeren netop 
sit begær efter nydelses-objektet med det håb, at det hermed er muligt at håndtere 
den flydende identitet. Forbrugeren forsøger således at opbygge eller fiksere sin iden-
titet „(…) ved at klamre sig desperat til genstande, der er solide og håndgribelige og 
derved giver løfte om varighed.“ (Bauman 2006: 110). Begæret efter disse objekter 
indløses imidlertid aldrig som en fuldbragt nydelse – identiteten bliver aldrig realise-
ret totalt gennem forbruget – idet begæret i modsætning til behovet er principielt uop-
fyldeligt; begæret kan så at sige altid nyde mere, mens behovet efter mad har sin na-
turlige 'kvalmegrænse'. Vi begærer således forbrugs-objektet, fordi vi fantaserer om, at 
netop dén vare kan fuldende vores identitet, hvilket imidlertid altid blot vækker nye 
begær efter andre nydelses-objekter (Bauman 2002: 44; 2006: 99).

Den røde fanes ikonoklasme: At spejle sig i samfundet historiske stadier

Lad os i lyset af den ovenstående diskussion af overgangen fra produktivisme til for-
brugerisme, illustrere denne med en overvejelse om fagbevægelsens klassiske valgs-
prog, 'gør din pligt og kræv din ret', sådan som det kendes fra enhver rød fane. Også 
fra nutidens faner – på trods af at valgsproget unægtelig klinger ganske produktions-
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samfunds-mæssigt. For er dette valgsprog set med nutidens forbrugeristiske øjne ikke 
næsten uforståeligt, med sin indforståede formulering om, at man jo godt ved, hvil-
ken etisk 'pligt' (til at yde sit bedste i arbejdet, etc.) og 'ret' (til en 8 timers arbejds-
dag,  etc.),  der  hentydes  til?  Valgsproget  kondenserer  netop,  hvordan  arbejderen  i 
produktionssamfundet ikke er i tvivl om, hvad hans plads i produktionsapparatet er, 
og hvilke etiske pligter og krav, der hører denne til. Hans identitet har disse etiske pa-
roler som sit faste pejlemærke: 'jeg er jo arbejder; jeg kender min ret og pligt!' Pointen 
er hermed, at netop fordi arbejderen oplever  identitet med flagets budskab, behøves 
det ikke ekspliciteres indholdsmæssigt, sådan som fagbevægelsen er nødtvunget til at 
gøre det i dag i forsøget på at fastholde medlemmerne med 'gode argumenter'. I den-
ne forstand er valget om arbejderens identitet som arbejder altid allerede taget for 
ham, idet den følger naturligt af hans habituelle indlejring i produktionsapparatet.

Denne sikkerhed om identiteten nyder mennesket i forbrugssamfundet ikke. 
Fortidens socialt påtvungne identitet er under den flydende modernitet slået om i en 
tvang om at vælge sin identitet, hvilket først og fremmest skal forstås som en identitet 
'shoppet' igennem begæret efter nydelsesmæssige goder. Således er det karakteristisk 
at fagbevægelsen ej mere kan hvile på medlemmernes identifikation med den røde 
fane, men er nødtvunget til at relancere sig som et forbrugsgode på markedet (Bau-
man 2004b: 29; Beck 1997; Due og Madsen 2009). Man kan sige at 'fag' nærmest 
sælger ud til fordel for 'indkøb', når fagforeningernes landsorganisation (LO) opretter 
Danmarks største indkøbsforening med det erklærede mål at „(...) skabe fælles identi-
tet  for  medlemmerne,  men også tiltrække  unge.“  (Ugebrevet  A4,  21.  juni  2004). 
Også fagbevægelsen må tilpasse sig Fadernavnets påbud om at nyde –  for er pointen 
ikke, at fortidens etiske ret såvel som pligt er æstetisk sammenfaldende, således at for-
brugerens ret af i dag kun er den individuelle pligt til at nyde?

Det er vores opfattelse, at disse baumanske overvejelser om identitetens over-
gang fra fast til flydende udgør et sociologisk argument for at tage Lacans nuancerede 
overvejelser om subjektivitetens flydende ufuldendthed og begærets relation hertil al-
vorligt. Dette lader sig illustrere med inddragelse af Lacans klassiske teori om spejlsta-
diet, der beskriver, hvordan barnets første begejstrede identifikation med eget spejlbil-
lede efterfølges af en traumatisk erfaring af, at det ikke er muligt at opretholde denne 
identitet (Rasmussen 1994: 17f ). For barnets vedkommende skyldes dette dets mang-
lende motoriske evner, der gør det umuligt at leve op til spejlbilledets imaginære hel-
hed:

(...) spejlstadiet er et drama, hvis indre udvikling meget hurtigt fører fra util-
strækkelighed til foregribelse – og som for subjektet, fanget i den rumlige 
identifikations fælde, fabrikerer de fantasmer, der danner forløbet fra sønder-
delt, fragmenteret kropsbillede til en totalform (...) og til, at subjektet ende-
ligt ifører sig en fremmedgørende identitets rustning, hvis strenge struktur 
kommer til at præge hele dets mentale udvikling (Lacan 1973: 52)
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Lacan beskriver således spejlstadiet som subjektets første grundlæggende erfa-
ring af altid allerede at være en mangel; at subjektet som korrelat til det Reelle aldrig 
helt kan identificere sig med sit imaginære spejlbillede (Evans 1996: 115).15 I lyset af 
disse  overvejelser  vil  vi  vove  den  tese,  at  Baumans  beskrivelse  af  overgangen  fra 
produktions-  til  forbrugssamfundet  netop  er  sammenfaldende  med  barnets  spejl-
identifikations-stadier. Pointen med eksemplet med fagbevægelsens røde fane er såle-
des, at arbejderens faste identitet var et produkt af den  vellykkede spejling i  fanens 
imaginære billede – 'jeg identificerer mig med flagets budskab!' – hvilket vækker dén 
politiske begejstring, som fagbevægelsen i hin dage mobiliserede, og det altså parallelt 
med barnets begejstring, når det opdager sit imago i spejlet. Ved overgangen til for-
brugssamfundet  tabes  denne fulde identifikation – og hermed ligeledes  identifika-
tions-begejstringen – idet identiteten bliver flydende, hvilket netop svarer til barnets 
erfaring af manglende motorisk koordinationsevne foran spejlet. Spejlbilledet og selv-
billedet har ikke identitet. Identifikationen mister hermed sin fascinationskraft og re-
duceres til blot at være én forbrugs-mulighed blandt markedets tusinde, hvorved sub-
jektet er henvist til en notorisk usikkerhed om, hvorvidt valget nu også er det helt rig-
tige: 'Er det dette eller hint flag-produkt, der fuldbyrder min identitet? Er det mon-
stro den røde, den gule, eller hvad med den blå derovre?' Til dette spørgsmål er Lacan 
og Baumans sammenstemmende svar, at det forbrugte objekt aldrig lige er  dét,  der 
fuldbyrder min identitet nydelsesmæssigt.

Vi kan illustrere denne sammenligning af de to historisk specifikke stadier af 
flag-identifikation (eller  mangel  på samme),  med en interessant iagttagelse,  vi  har 
gjort os i forbindelse med vores empiri-indsamling. Her var vi rundt i flere fagfore-
ninger, der altid var prydet med lokalafdelingens røde faner. De gamle faner, der ofte 
er fra omkring 1900, hænger trygt i glas og ramme, mens lokalforeningernes nye 
kampklare faner er ophængt således, at de er lige ved hånden. Rødt hænger begge pe-
rioders faner side om side, hvilket uundgåeligt giver en følelse af kontinuitet, når man 
træder ind i afdelingen. Men det er kun indtil man lægger mærke til motiverne og 
skriften på det røde stof. Mens de gamle faner alle er smukt bemalet eller broderet 
med motiver fra arbejdernes hverdag – sammenholdet, værktøjet, kampgejsten – har 
fanerne fra vores tid et  næsten billedløst udtryk. Ofte bærer de kun lokalforeningens 
navn i tillæg til forbundets formelle logo. Understreger denne konstatering af faner-
nes  tiltagende  billedløshed  –  den  røde  fanes  ikonoklastiske  skæbne –  ikke  netop, 
hvordan det for arbejderen i produktionssamfundet, i modsætning til nutidens shop-
pende forbruger, var muligt at identificere sig med det imaginære fantasme, som fa-

15 Der er en interessant parallel imellem Lacans begreb om spejlstadiet og Cooleys berømte argument 
om selvbevidstheden som et spejlselv (looking-glass self): „The thing that moves us to pride or sha-
me is not the mere mechanical reflection of ourselves, but an imputed sentiment, the imagined ef-
fect of this reflection upon another's mind.“ (Cooley 1902: 184). Det er netop i spejlingen i den 
Anden, at selvbevidsthedens dialektiske spænding imellem imaginær helhed (som implicerer stolt-
hed) og den manglende evne til at leve op til dette imago (som implicerer skam) er situeret.
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nen tilbyder? Arbejderen spejler sig i fanen og genkender sig selv i disse billeder: 'Til 
kamp!' Derfor var der intet sært over de gamle kamp-faners billeder. For nutidens for-
brugere har sådanne udpenslede billeder imidlertid noget  corny over sig – som for-
brugeren med forbruger-slang ville sige det, som om der var tale en lilla dunjakke fra 
80'erne. Forbrugeren er med sin flydende identitet  usikker på,  om det karikerede 
imaginære fantasme 'lige er mig', hvilket indkøbs/fag-foreningen er sig ganske be-
vidst, og derfor har udfaset fanernes billeder. Ikke at den flydende forbruger er sikker 
på, at sådanne billeder ikke kunne være dét, for man ved jo aldrig, om den der aflagte 
80'er-ting igen kommer til at se hot ud, når man næste gang ser sig selv i spejlet...

At genlæse Adorno som en lacaniansk freudianer

Ved hjælp af den baumanske samfundsanalyse har vi påpeget, at den begærsorientere-
de stræben efter nydelse står i modsætning til produktionssamfundets puritanske be-
gær efter at akkumulere – og aldrig nyde – kapitalen. Det er præcist dette begærsmæs-
sige træk ved nutidens forbrugssamfund, som en reformuleret negativt dialektisk on-
tologi må kunne modsvare teoretisk. Dette udgør et afgørende slag imod Adornos op-
rindelige freudiansk informerede ontologi, der på ortodoks vis forstår mennesket in-
denfor en behovsteoretisk optik. Menneskets drift kan her i sidste instans føres tilbage 
til kropsligt-seksuelle behov. Denne freudianske behovsteori havde – som vi vil vende 
tilbage til  i  afslutningen af kapitlet – ganske givet en vis berettigelse i analyser af 
produktionssamfundets behovs-repressive momenter, men synes derimod ufrugtbar 
til at analysere forbrugssamfundets påbudte nydelse, der snarere referer til et uopfyl-
deligt begær end et opfyldeligt behov. Det afgørende baumanske argument herfor var 
netop, at den nydelse som forbrugeren søger at indfri begærsmæssigt i forsøget på at 
fiksere sin flydende identitet, er principielt umætteligt –  begæret efter at nyde avler 
snarere mere begær – mens behovet kender sin tilfredsstillende grænse. Det er netop 
dette træk ved forbrugssamfundet, der gør Lacans begærsteoretiske reformulering af 
psykoanalysen stærkt attraktiv i analyser af forbrugssamfundet i almindelighed og fi-
nanskrisens overforbrug i særdeleshed. 

Som Laustsen  (2005:  199)  påpeger,  er  forskellen mellem en  freudiansk be-
hovsteoretisk tænkning og den lacanianske begærsteori den måske mest grundlæg-
gende teoretiske forskel imellem Frankfurterskolens og Žižeks Ljubljanaskoles forstå-
else af psykoanalyse. For Laustsen bliver det dog blot ved konstateringen, mens vi i 
det nedenstående vil give en uddybende forklaring på, hvad der ligger til grund for 
denne forskel. En forståelse heraf må efter vores opfattelse ske i lyset af en ontologisk 
afklaring af subjektets relation til objektet. Hermed knytter vi an til diskussionen om 
den interne eller eksterne negative dialektik, som vi har kortlagt i det forrige kapitel. 
Med denne dialektiske skelnen in mente vil vi lade behov-begærs diskussionen tage 
afsæt i  den fabel om sneglen,  som opsummerende afslutter  Oplysningens dialektik. 
Den lyder således:

37



negativt dialektiske meditationer

Intelligensens  vartegn er  sneglens følehorn,  'det  følende ansigt',  hvormed 
den, om man ellers kan tro Mefistofeles, også lugter. Når følehornet møder 
modstand, trækkes det straks tilbage i kroppens beskyttede hætte, det bliver 
atter ét med det hele og vover sig først tøvende frem igen som selvstændigt. 
Hvis faren endnu er til stede, forsvinder det på ny, og der går længere mel-
lem gentagelserne af forsøget. Det åndelige liv er i sin vorden uendelig sart. 
Sneglens sans er afhængig af musklen, og muskler bliver slappe, når deres 
muligheder for at spille indsnævres (Horkheimer og  Adorno 1995: 346).

Læren ved fablen er, at sneglen som følge af angsten for den ydre natur, ikke gør sig 
erfaringer af omverdenens eksterne objekter. Den bliver derfor et billede på, hvordan 
subjektet ikke formår at realisere sin oplyste intelligens – den er med Horkheimer og 
Adornos ord slet og ret blevet  dum. Den tør ikke bevæge sig udenfor og mister til 
sidst selve evnen til at være et intelligent og kritisk væsen. Angsten for objektet slår 
altså ud i en idealistisk fordummet selv-tilstrækkelighed, hvor subjektet billedligt talt 
trinvist mister den muskulære evne til overhovedet at gøre sig intelligente erfaringer af 
den eksterne naturs objekter.

At give objektet forrang var som bekendt Adornos negativt dialektiske tilskyn-
delse. Subjektet skal vise den ydre verden æstetisk sensibilitet – følehornene skal ræk-
kes sensitivt-følende og gribende 'ud efter' verdens objekter – uden at objektet gøres 
usensitivt-identisk med subjektets begreb. Sådan går det imidlertid ikke: Subjektet 
slutter sig i stedet beskyttende om sig selv, hvorved det dumt identificerende holder 
den ydre verdens ikke-identiske objekter stangen. Som det er læren i  Oplysningens 
dialektik, slår denne fremmedgørelse fra den eksterne naturs objekter dialektisk om i 
subjektets fremmedgørelse fra sin egen natur. Det betyder i sneglens tilfælde, at den 
muskulære svaghed sætter sig i hele sneglens krop, som „(...) organernes indskrump-
ning på grund af rædslen.“ (Horkheimer og Adorno 1995: 346, se også: 80f ). Det er 
altså denne indskrumpning af organerne – herunder det potente af slagsen, der lige-
som musklerne nu kun er slapt – der i Adornos reformulering af Freuds (1983: 44, se 
også  1998:  18)  oprindelige  tese  om kulturens byrde betyder,  at  mennesket  bliver 
fremmed fra sine egne naturlige, driftsmæssige behov.

En snegl på vejen, sneglehus-subjektets begær

Det er netop her, at en lacaniansk optik vil fortolke fablen om sneglen anderledes be-
gærsteoretisk. Afsættet for Lacan er, at objektet ikke er noget, som subjektet står i et 
eksternt negativt dialektisk forhold til, men derimod et internt moment ved subjektet 
selv. Subjektet er således betegnet ved ikke at være en helhed – ved aldrig at være sym-
bolsk selvtilstrækkelig – men ved at være konstitueret om det Reelles flænge i det sym-
bolske. Det er netop dette gab i det symbolske, som Lacan har blik for, idet vi med 
denne Reelle brist i subjektet – som altid indfinder sig, når vi indtræder i den symbol-
ske orden – finder kilden til begæret (Žižek 2005b: 53). I stedet for sneglens følehorn 
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og dens sansning af den eksterne objekts-verden, er det altså sneglens tomme snegle-
hus, der er interessant for en lacaniansk analyse. Subjektets begær drejer sig altid om 
at håndtere denne internt-traumatiske mangel – det Reelle hulrum – som altid allere-
de gaber traumatisk tomt midt i subjektets indre. Subjektet er for Lacan aldrig et helt 
S, men altid allerede mangelfuldt eller spærret, sådan som Lacan formalt noterer det: 
S ̷. Žižek opsummerer det således:

(…) there is a certain leftover which cannot be integrated into the symbolic 
universe, an object which resists subjectivization, and the subject is precisely 
correlative to this object. In other words, the subject is correlative to its own 
limit (…) it is the name of the void which cannot be filled out with subject-
ivization: the subject is the point of failure of subjectivization (that's why the 
Lacanian mark for it is S ̷) (Žižek 2005e: 254).

Sneglehuset kan altså aldrig  udfyldes af det snegle-subjekt, der bange og lam-
met har trukket sig tilbage fra den ydre verden. Der vil altid være et hulrum eller et 
gab, og det lige præcis dette, der konstituerer subjektet: Subjektet er korrelat til ob-
jektet.16 Mens Adorno altså forstår subjektet som et selv-identisk 'S', der fremmedgø-
res fra den eksterne verdens objekter, anser Lacan denne fremmedgørelse som et inter-
nt moment ved subjektet selv, idet han netop forstår 'S ̷' som konstitueret omkring 
den Reelle flænge internt for subjektet. Forskellen er med andre ord, om objektet an-
ses som et internt dialektisk moment ved sneglen, eller om sneglen, som følge af sin 
angstfulde retræte ind i sit trygge idealistiske hus, fremmedgøres fra verdens eksterne 
objekter. I dette lys synes det, med henvisning til Leebs (2008: 357) tvivlsomme argu-
ment om, at Adorno opererer med et ikke-identisk subjekt (et begreb som Adorno al-
drig selv tager i ed), mere korrekt at  karakterisere den lacanianske forståelse af sub-
jektet som genuint ikke-identisk: Det spærrede subjekt, S̷, er netop qua dets konstitu-
tion om det ikke-symboliserbare Reelle objekt et ikke-identisk subjekt. 

Hvordan kan denne ikke-identiske forståelse  af  det  lacanianske subjekt  som 
spærret skærpe vores blik for, at fablen om sneglen ikke skal fortolkes behovs- men 
begærsteoretisk? Dette kan vi få svar på ved at nærlæse fablen i søgen efter det, der 
ikke nævnes. I Oplysningens dialektik henvises der til Goethes Faust, hvor Mefistofeles 
fortæller, at sneglen ikke bare ser, men også lugter med sine følehorn. Vores gransk-
ning af den litterære kanon afslører dog, at det ikke er  Faust,  men derimod Sha-
kespeares  Venus og Adonis, der primært ligger til grund for fablen. Således lyder det 
originale vers hos Shakespeare:

16 Denne pointe understreger vores negative dialektiske opgør med Husserls fænomenologi, idet den-
ne på idealistisk vis opfatter objektet som korrelat til subjektets bevidsthed. Altså at alt, hvad der er 
objekt, kun viser sig som identisk med, hvordan det væsensskues. Faktisk tager Husserl denne po-
inte så vidt, som til at hævde, at det er muligt at forestille sig et verdensløst subjekt, hvis væsenssku-
ende bevidsthed altså er fuldt løsrevet fra objektets dialektik (Husserl 1982: 110; 1989: 23; Moran 
2000: 150).
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Or, as the snail, whose tender horns being hit,
Shrinks backward in his shelly cave with pain,
And there, all smother'd up, in shade doth sit,
Long after fearing to creep forth again;
So, at his bloody view, her eyes are fled
Into the deep dark cabins of her head.

Starten af verset ligner i iøjnefaldende grad Adorno og Horkheimers fabel. Sneglen får 
i sin omgang med verden nogle slag på de sarte følehorn, hvorefter den trækker sig 
ind i  sit  sneglehus.  De to sidste  linier  fra Shakespeares vers,  som Horkheimer og 
Adorno altså har valgt ikke at medtage i deres version af fablen, fortæller dog en an-
den historie. Og det er netop dén historie, som vi gerne vil fortælle her. Sneglen ikke 
bare trækker sig ind i sit hus, men vender også blikket indad, og derinde, i det spærre-
de subjekts tomme afkroge, er det netop begæret der regerer. I denne forstand består 
den begærsteoretiske refomulering af fablen i, at der så at sige ikke er noget entydigt 
behov inde i sneglehuset – ingen potente muskler, der kan slappes. Sneglen fremstår, 
med en parafrasering af Deleuze og Guattari (2004: 9), som en skal uden organer, 
idet sneglehuset netop er konstitueret om sin egen Reelle tomhed.17

Hermed henledes vores opmærksomhed på, at historien om Venus og Adonis er 
en ægte lacaniansk kærlighedshistorie. Det vil altså sige en begærsteoretisk historie, 
hvor skellet mellem kærlighed og vold udviskes, idet Venus på trods af sin kærlighed 
(eller netop i kraft af denne!) leder Adonis ud i en dødbringende jagtulykke (Crewe 
2002: 7). Hos Lacan er kærligheden aldrig romantisk, idet den er drevet af begæret. 
Fordi kærligheden rettes mod det uforklarlige i den Anden, som vi begærligt fantase-
rer om kan gøre en selv – det spaltede subjekt – hel, er den traumatisk og voldelig. 
Som Lacans kendte vending går: „I love you, but, because inexplicably I love in you 
something more than you – the objet petit a – I mutilate you.“ (Lacan 1977: 268). I 
denne begærsteoretiske reformulering af fablen handler den altså  ikke om fremmed-
gjortheden fra den ydre natur, der slår dialektisk om i fremmedhed fra egne behov, 
men derimod om subjektets kærligt-voldelige begær efter det objekt – det såkaldte lille 
objekt  a – som det spærrede subjekt fantaserer om, at den Anden sidder inde med. 
Kærlighed handler i denne forstand ikke om en anerkendelse af den Andens autenti-
citet, men snarere om et miskendende begær efter dét mere i den Anden, end den 
Anden selv, der kan udfylde det spaltede subjekts (S ̷) traumatisk-konstitutive tomhed. 

17 I denne forstand må det undertreges, at perspektivskiftet fra behov til begær må forstås i lyset af La-
cans almene ærinde om at reformulere Freuds oprindelige substantialistiske begreber formalt: Mens 
behovet for Freud – og det ofte på reduktionistisk vis – kan føres tilbage til en kropslig-biologisk 
forklaring, er begæret for Lacan et radikalt mere åbent begreb, idet det tænkes som en position eller 
funktion. Begæret kan rette sig imod alskens substantielle former: For eksempel skal forskerens be-
sættelse af Sandheden ikke findes i en sublimering af behovet, men i at 'viden' for dette spærrede 
subjekt indtaget positionen som begærets lille objektet a. Det er således i dette formale lys, at La-
cans revitaliseringer af f.eks. 'kastration', 'fallos' eller 'Faderen' skal forstås (Rösing 2005: 123f ).
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Jøden, fantasmet og begæret efter lille objekt a

I kærlighed såvel som i forbrug, retter subjektets begær sig efter objekter, der kan ska-
be den soliditet ved identiteten, som Bauman mener, at forbrugeren under den fly-
dende modernitets vilkår mangler så grueligt. Objektet er dét, som det spærrede sub-
jekt fantaserer om kan fuldbyrde subjektet med en fast, hel identitet. Formaliseret be-
skriver Lacan (2006b: 653) denne sammenhæng S̷◇a, hvilket altså skal læses som det 
spærrede subjekts (S ̷) begær efter (◇) det lille objekt (a), sådan som Žižek opsumme-
rer det nedenfor: 

The 'impossible' relationship of the subject to this object the loss of which 
constitutes the subject is marked by the Lacanian formula of fantasy: S ̷◇a.  
Fantasy is then to be conceived as an imaginary scenario the function of 
which is to provide a kind of positive support filling out the subject's con-
stitutive void (Žižek 2005e: 254).

Lad os med tanke tilbage til forrige kapitel illustrere denne pointe om subjektets be-
gær efter objektet gennem en sidste udbygning af Žižek-Lacan-figuren. I figur 6 kan 
vi således se, hvordan subjektet er konstitueret omkring sin egen mangel, som følge af 
dets internt dialektiske forhold til det Reelle objekt. Subjektet er på dialektisk vis pe-
netreret af objektets negative gab, og denne negativitet er hermed forudsætningen for 
subjektets positive eksistens, som det spærrede subjekt: S ̷. Det er denne ikke-identiske 
karakter ved subjektiviteten, som foranlediger begæret efter det såkaldte lille objekt a:

Endvidere skal man hæfte sig ved, at det objekt, a, der er objekts-årsag til subjektets 
begær, er placeret i gabet mellem ordenerne, men så at sige indskapsles af den imagi-
nære – det vil sige den ideologiske – orden. Pointen er, at det er den ideologiske fanta-
si, der udpeger dette eller hint (forbrugs)objekt som begærets objekts-årsag. Som næ-
ste kapital vil behandle er begæret altid socialt medieret; det må så at sige konstrueres 
eller læres socialt, hvilket netop sker igennem de kollektive fantasmatisk-imaginære 
forestillinger: „It is only through fantasy that the subject is constituted as desirering: 
through fantasy, we learn how to desire.“ (Žižek 1991: 6; jf. også Žižek 2005f: 280). 

Med denne pointe om at begærets objekts-årsag læres fantasmatisk-imaginært, 
befinder vi os ved Žižeks helt afgørende forståelse af sammenhængen mellem begæret 
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og ideologier. Lad os huske tilbage på, at ideologi ifølge Žižek (1989: 45) ikke er et 
slør, der får virkeligheden til at fremstå som en falsk fremtrædelse. Derimod opfatter 
han ideologier som mulighedsbetingelsen for, at virkeligheden overhovedet kan opret-
holdes, idet ideologien skjuler den traumatiske flænge – objektets ikke-identiske mo-
ment – som den symbolske orden altid allerede er struktureret om. Pointen er der-
med,  at  denne  ideologiske  håndtering  af  den  symbolske  virkeligheds  konstitutive 
tomrum sker ved, at subjekterne fantasmatisk får anvist et lille objekt a, som tilskrives 
rollen som dét objekt, der kan bryde begærets dialektik; altså dét objekt, der kan ud-
fylde det ikke-identiske subjekts mangel, således at dette bliver et helt,  nydende sub-
jekt: S. I denne forstand tilbyder fantasmer et scenarie for, hvordan begæret kan forlø-
ses nydelsesmæssigt, hvilket præcis svarer til den ontologisk umulige situation, hvor 
den symbolske orden har en fuldbragt, orgastisk harmoni (Žižek 2005b: 45-52; Bjerg 
2008: 36; Laustsen 2005: 205, 214f ).  Billedligt talt stoppes lille objekt  a  nydelses-
fuldt ned i det tomme hul, der traumatisk står gabende midt i det symbolske; som var 
det en tommelfinger, der presses livreddende ned i et flænget håndled. 

Vi  kan  illustrere  denne fantasmatiske  dynamik  med Žižeks  begærsteoretiske 
forklaring på antisemitisme, hvilket endvidere er interessant, idet hans forklaring stri-
der direkte imod Adornos behovsteoretiske forklaring af selvsamme fænomen. Således 
er det Adornos freudianske argument, at antisemitismens ophav i sidste instans skal 
findes i den kulturelt betingede repression af menneskets behov, hvis frustration da 
projiceres aggressivt over på Jøden. Jøden bliver i denne forstand offer for antisemit-
tens indestængte behovs-spændinger, der er produkt af det borgerlige samfunds re-
pression (Horkheimer og Adorno 1995: 80f, 258ff; Adorno 1950: 759; Vogel 1996: 
83). Det er netop denne freudomarxistiske logik, som Žižek lægger begærsteoretisk 
afstand til. Antisemitismens ophav skal ikke findes i behovets repression, men i begæret 
efter lille  objekt  a  (Žižek 2002: 19).  Med implicit  henvisning til  Adorno påpeger 
Žižek således, hvordan fantasmet foranlediger et begær efter det, Jøden har taget fra 
os: Fantasmatisk forestiller man sig, at Jøden har taget dét lille objekt a, der er skyld i, 
at vi ikke nyder som S: 

(…) the standard theory of 'projection', according to which the anti-Semite 
'projects' on to the figure of the Jew the disavowed part of himself, is not 
sufficient: the figure of the 'conceptual Jew' cannot be reduced to externaliz-
ation of my (anti-Semite's) 'inner conflicts'; on the contrary, it bears witness 
to (and tries to cope with) the fact that I am originally decentred, part of an 
opaque network whose meaning and logic eludes my control (Žižek 2008d: 
9-10).

Hermed er det Žižeks ærinde at påpege, hvordan nazismens ideologiske fantasme 
udpeger Jøden som besidder af dét, der gennem voldelig (gen)tilegnelse kan realisere 
det (tyske folks) nydelsesmæssige potentiale. Det ideologiske består således i modsæt-
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ning til Adornos ideologibegreb ikke i en falsk repræsentation af den bagvedliggende 
sandhed om Jøden, som det derfor er ideologikritikkens opgave at fremdrage. Žižeks 
argument er modsat, at det ideologiske består i fantasmet om, at en sådan eksternt-
bagvedliggende sandhed om Jøden overhovedet eksisterer, hvorved ideologikritikkens 
opgave bliver at kritisere, hvordan fantasmet er virksomt som virkelighedens støtte – 
og det uanfægtet af, om fantasmet er sandt eller falsk. Det ideologiske fantasme udpe-
ger  med andre  ord  eksternaliserende Jøden som bærer  af  lille  objekt  a  – dét  ved 
Jøden, der er mere end Jøden. Hermed handler antisemitismen (med en ubehagelig 
lighed med kærlighed!) altså om et voldeligt begær efter Jødens besiddelse af dét  a,  
som kan lappe den interne flænge i det symbolske (Žižek 2006b: 300; 2005d: 59-60; 
1989: 47f, 97). Dét antisemitten ikke kan lide ved Jøden (muslimen, afrikaneren, tyr-
keren), er hans specifikke nydelse, der perverst har frataget mig min nydelse, hvilket 
dog samtidig stiller et fantasmatisk scenarie for nydelsens realisering i vente: Jeg skal 
blot erobre det lille objekt a, som Jøden nydelsesfyldt smovser sig i... 

Lad os nu i lyset af ovenstående sporskifte fra en freudomarxistisk behovsteori 
til en lacaniansk begærsteori diskutere, hvilke implikationer dette har for en nutidig 
kritisk-teoretisk forståelse af kapitalismen generelt og finanskrisen specifikt. Det har 
nemlig, som vi vil påpege i det følgende, graverende implikationer for forståelsen af 
nutidens kapitalistiske økonomi, hvorvidt der tages afsæt i behovet eller begæret. 

Merværdiens mer-repression eller mer-nydelse

En grundlæggende indsigt for Adorno og Frankfurterskolens freudomarxistiske analy-
ser af kapitalismen er, at denne produktionsmåde på afgørende vis nærer sig ved en 
repression af menneskets behov. Lad os starte med at illustrere dette med henvisning 
til Adorno og Horkheimers behovsteoretiske analyse af Homers heltedigt  Odysseen,  
der skildrer Odysseus' hjemrejse fra den trojanske krig. Adorno og Horkheimer foku-
ser på det sted, hvor Odysseus under en sørejse konfronteres med sirenernes fristende 
skønsang. Adorno og Horkheimer læser selvsagt ikke Odysseen af filologiske, men af 
ideologikritiske årsager. De anser heltedigtet som den vestlige civilisations tidligste 
vidnesbyrd og forvarsel om oplysningen og det borgerlige samfunds fremmedhed fra 
naturens objekt og dermed menneskets naturlige, objektive behov. Pointen er således, 
at Odysseus er et billede på kapitalisten, der har ansat en række proletariske roere, 
som i digtet udgør produktionskraften. Da Odysseus nærmer sig sirenerne, lader han 
sig binde til skibets mast, hvorved det bliver muligt for ham at høre deres sang uden 
at springe i druknedøden. Roerne beordrer han derimod (han har jo ledelsesretten) til 
at stoppe ørerne til med voks, således at de ikke lader sig lokke af sirenernes kalden 
(Horkheimer og Adorno 1995: 71ff; 85-130).

Historien om Odysseus udlægges hermed som et billede på, at under anven-
delse af fornuftens midler kan man udvikle måder at undertvinge sig naturen (som si-
renerne er et billede på), men at mennesket hermed fremmedgøres overfor egne na-
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turlige behov, idet disse ej tilfredsstilles. Dette gælder selvsagt først og fremmest roer-
ne, der som ufølsomme 'snegle' (jf. fablen om sneglen diskuteret ovenfor) er blevet 
døve overfor de naturlige drifter. Dette er ifølge Adorno og Horkheimer et arketypisk 
billede på, hvordan proletaren i den kapitalistiske arbejdsproces lever med et under-
trykt behov; de kropsligt-seksuelle energier kommer kun til udtryk i praktisk, subli-
meret form: 

Frisk og koncentreret skal de arbejdende rette blikket fremad og lade alt lig-
ge, der ligger ved siden af den slagne vej. Den [behovsmæssige] drift, der lig-
ger  imod afledning, skal  de sammenbidt sublimere til  yderligere anstren-
gelse. På den måde bliver de praktiske (Horhheimer og Adorno 1995: 73).

At arbejde på kapitalistiske vilkår er ifølge Adorno ensbetydende med nægtelse af be-
hovstilfredstillelse. I modsætning til roerne hører Odysseus sirenerne og bliver her-
med billedet på kapitalisten, der trods sine gode materielle muligheder for at tilfreds-
stille behovet alligevel fastholder en puritansk distance til disse (Horkheimer og Ador-
no 1995: 73f, 99). Imperativet om akkumulation og reinvestering af kapital strider 
imod forsøget på at  tilfredsstille  behovet, hvorfor kapitalisten pålægger sig selv en 
'abstinerende puritanisme' og hermed afholder sig fra at nyde merværdiens frugter.

Den adornonianske sammenkobling af  kapitalisme og behovs-repression kan 
uddybes  med en  anden  central  skikkelse  i  Frankfurterskolen.  Her  tænker  vi   på 
Marcuse (1980), der i bogen Eros og civilisation accentuerede disse sammenhænge – 
og det på dogmatisk freudiansk vis,  sådan som Žižek betegner det  (Žižek 2008a: 
xxvii). Særligt interessant er Marcuses begreb om mer-repression (Marcuse 1980: 48),  
der kan udlægges som en neologisme, der kombinerer Marxs begreb om merværdi og 
Freuds betragtninger om, hvordan et vist niveau af repression er nødvendigt for at op-
retholde en civilisation, der ikke er overladt til det vilde behovs nåde. Med Freuds ord 
(1983) må det behovsmæssige lystprincip, hvis der skal eksistere nogen civilisation, 
modificeres af realitetsprincippets kulturelt-repressive 'byrde'. Dette er Marcuse prin-
cipielt enig i, mens han dog kritisk påpeger, hvordan realitetsprincippets repressive 
byrde under kapitalismen er mere repressiv, end hvad der er nødvendigt for, at realite-
ten kan opretholdes. Som det er tilfældet med Odysseus' roere er mer-repressionen 
midlet til at øge arbejdernes præstation og derved mer-værdien. Eller sagt med andre 
ord er forudsætningen for, at arbejderen producerer mere værdi, end han tilegner sig, 
at repressionen er mere omfattende, end hvad det grundlæggende civilisations-garan-
terende realitetsprincip foreskriver: Mer(e)-repression muliggør mer(e)-værdi.

I lyset af de ovenstående baumanske betragtninger må vi imidlertid forholde os 
skeptiske overfor denne sammentænkning af repression og merværdi, idet udbytning i 
forbrugssamfundet ikke retter sig mod roerne i egenskab af arbejdere, men derimod 
som forbrugere. Som Bauman med et rammende citat fra Ritzer påpeger, synes den 
moderne kapitalismens fokus 
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(...) at have flyttet sig fra værdisætnings- og kontrolprocesser, ja fra produk-
tion i  det hele taget,  til  forbruget.  Den moderne kapitalismes essens (...) 
maksimerer måske i mindre grad udbytningen af arbejderne og i højere grad 
forbruget (Ritzer citeret i Bauman 2002: 274).

Den centrale pointe for Bauman er hermed, at merværdien ikke sættes i forbindelse 
med repressionen af arbejderne, men i stedet sættes i forbindelse med forbrugerens 
begær efter nydelse. I forbrugssamfundet er det i modsætning til produktionssamfun-
det så at sige realitetsprincippet, der står i lystprincippets tjeneste, idet dette samfunds 
'realitet'  består  i  lystprincippets  maniske  stræben efter  nydelse  ved forbrug.  I  for-
brugssamfundet omtydes nydelsen altså fra at være et produktions-problem, der derfor 
må tæmmes repressivt, til at udgøre selve samfundets bærende element. Udbytningen 
retter sig hermed ikke mere mod den merværdi, som de repressivt undertrykte ar-
bejdere producerer, men imod den nydelse, som forbrugeren forsøger at tilegne sig i 
forbruget (Bauman 2002: 273).

Det er netop denne nydelsesmæssige reorientering af merværdien under for-
brugssamfundet, som Žižek pointerer med det lacanianske begreb om mer-nydelse, der 
udgør den præcise modsætning til produktionssamfundets begreb om mer-repression 
(Žižek 1989: 49-53; Lacan 2007: 19, 81). Forskellen imellem begreberne kan måske 
bedst forklares i relation til deres forskelligartede påpegning af, hvad kapitalismens 
iboende  tendens til  ekspansion har  ophav i.  En kapitalisme centreret  om mer-re-
pression er præget af en ekspansion af produktionen, idet arbejderne repressivt tvinges 
til at yde – og aldrig nyde – mere. Nutidens kapitalisme domineret af imperativet om 
nydelse er i diametral modsætning hertil præget af en mer-nydelse, hvor forbrugeren 
begærende stræber efter mere forbrug – mere nydelse – hvorfor forbrugskapitalismen 
er karakteriseret ved en ekspansion af forbruget. Begæret kan i Lacans forståelse aldrig 
realiseres nydelsesmæssigt; nydelsen står altid i et ikke-realiserbart forhold til begæret, 
hvilket netop understreger pointen med mer-nydelsen. Produktionens stadige ekspan-
sion afløses i dette lys af forbrugets ditto, hvorfor det nu er forbrugernes altid uforlø-
ste begær efter at nyde lille objekt a, der bliver den kapitalistiske udbytnings nye u-
udtømmelig kilde til merværdi. Mens merværdien i produktionen bestod i, at de mer-
repressivt tæmmede arbejdere producerede mere værdi, end de tilegnede sig, hentes 
merværdien i forbrugerismen ved at forbrugeren aldrig fuldt ud formår at tilegne sig 
mer-nydelsen ved forbrugs-objektet.  Begæret  strander altid i  mer-nydelsens træde-
mølle, hvorfor det altid uforløste begær bestandigt omsættes til nye forsøg på at reali-
sere nydelsen med mere forbrug. 

Her må det undertreges, at det har vidtrækkende betydning for forståelsen af fi-
nanskrisen, hvorvidt man teoretisk anser merværdien koblet med mer-repression eller 
mer-nydelse.  Således  implicerer  Marcuses  perspektiv  logisk  set  en  fastholdelse  af 
Marxs  klassiske  påpegning  af,  at  overproduktion er  „(…) grundmodsigelsen  i  den 
udviklede kapital“ (Marx 1975: 299; jf. også Marx og Engels 1952: 32), hvilket Ador-
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no, Marcuse og Frankfurterskolen i almindelighed er enig i (jf. Adorno: 1968; 1998: 
39; Ritzer og Smart 2001: 185-186):

In Western industrial society, the weakness derives from the constant danger 
of overproduction in a narrowing world market and grave social and eco-
nomic  dislocations,  a  danger  necessitating  constant  political  counter-
measures, which in turn limit the economic and cultural growth of the sys-
tem (Marcuse 1985: 7-8).

Her refereres til en indre modsigelse i kapitalismen, hvor mer-repressionen på den ene 
side muliggør, at produktiviteten og derved mer-værdien øges, og på den anden side 
implicerer, at merværdien ikke kan realiseres på markedet. De repressivt forarmede ar-
bejdere, der kun får løn nok til at opretholde et eksistensminimum, har ganske enkelt 
ikke købekraft nok dertil. Kapitalisterne yder også bidrag til denne overproduktion, 
når de med deres selvvalgte 'puritansk abstinerende' etos, fravælger konsumption til 
fordel for yderligere akkumulation (se endvidere Hardt og Negri 2003: 218f ). Således 
ligger både kapitalister og proletarer under for produktivitetens imperativ om ikke-
nydelse, hvorfor der i sidste ende produceres mere end der konsumeres; kapitalismens 
økonomiske krise viser sig da i form at overproduktion. Hvis betragtningen om, at der 
i forbrugssamfundet sker en sammenkobling af merværdi og mer-nydelse, er korrekt, 
taler det imod en sådan overproduktions-diagnose. Intet ved vores karakteristik af for-
brugssamfundet tyder på, at finanskrisen skulle hænge sammen med, at konsumptio-
nen ikke kan realisere merværdien på markedet, altså at der er ikke er forbrug nok. 
Forbrugssamfundet  er  netop  karakteriseret  ved  det  umætteligt-ekspanderende  for-
brug, hvorfor det synes rimeligt at spørge, om ikke finanskrisen snarere er produkt af 
et overforbrug? Dette vil vi diskutere nærmere i næste kapitel.
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The theory of Economics must begin with a correct theory of con-
sumption (Jevons 1970[1871]: 103)

KAPITALISMEN OG KRISEN
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi har haft vores tvivl i forbindelse med 
nærværende speciale. Giver det overhovedet mening, at to sociologier under anven-
delse af psykoanalytisk inspireret socialteori kan sige noget interessant om en finans-
krise? Burde et sådan ærinde ikke overlades trygt i økonomernes hænder? Konfron-
teret med risikoen for offentlig ydmygelse var det således med en vis bævren, at vi i 
specialets opstartsfase skulle til et middagsarrangement, hvor vennegruppens Stud.po-
lit-Alfahan var til  stede. Ville han med vanlig økonometrisk kækhed ikke blot lat-
terliggøre  vores  psykoanalytiske  fantasterier?  Aftenen lagde  mildt  ud – stilhed før 
stormen – indtil hovedretten, hvor snakken faldt på specialet. Tøvende, skulende på 
Alfahannen opridsedes problemstillingen på møjsommeligt defensiv vis ud fra devisen 
om, at forsvar er det bedste angreb. Angsten viste sig dog at være ubegrundet, idet Al-
fahannen efter vores defensive tale blot konstaterede – og det ikke uden en vis resig-
nation i stemmen – at det sikkert er en god idé at tænke i sådanne alternativt-psyko-
logiske baner, hvis man vil forstå finanskrisens væsen. 

Finanskrisen har altså afstedkommet en rystelse, der også har forplantet sig ind 
i den økonomiske videnskab (og til dens studerende!), hvor det er svært at opretholde 
aksiomet om det rationelle menneske uantastet. Baseret på antagelsen om Homo Eco-
nomicus er det ganske enkelt ikke muligt at forklare, hvorfor markedsaktørerne har 
tvunget markedet ud i en kritisk, irrationel uligevægt. Som professor i eksperimentel 
økonomi ved Københavns Universitet Jean-Robert Tyran påpeger det, fordrer finans-
krisen andre  psykologiske betragtninger om mennesket end økonomiens traditionelle 
rationalistiske for specifikt at  kunne forklare krisens ophav såvel  som økonomiske 
processer i almindelighed:

Når det går nedad, taler alle om psykologi og bruger ord som grådighed, ir-
rationalitet og beruselse. Men ingen talte om psykologi, da markedet gik op. 
Så taler  man om analyse  og  matematiske  modeller.  Psykologiske  faktorer 
bruges kun til at forklare nedturen. Men både psyken og fornuften er på spil 
begge veje og for at forstå, hvad der sker, er vi nødt til at se på begge dele (ci-
teret i Politiken, 5. oktober 2008).

Selvom det hermed ville være forhastet at konkludere, at den økonomiske videnskab 
nærmer sig en forkastelse af Homo Economicus, tjener finanskrisen utvivlsomt de 
kræfter indenfor den økonomiske videnskab, der teoretisk arbejder for en afgræsning 
af menneskets rationelle formåen.18 Således argumenterer stadig flere økonomer for, 

18 For at understrege denne formaning om ikke at drage forhastede konklusioner vedrørende økono-
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at markedsaktørerne er præget af en såkaldt begrænset rationalitet (Simon 1979: 510; 
Sloth og Tyran 2005; Thaler og Sunstein 2008), hvorved der netop åbnes teoretisk op 
for de ovennævnte psykiske faktorers betydning for handlen på markedet. Spørgsmå-
let er imidlertid om fagøkonomien – også når den tager sådanne forbehold – kan give 
en adækvat forklaring på krisens ophav: Når mainstream-økonomiens rational-choi-
ce-slogan om, at less is more allerede vakler, synes det så ikke i lyset af 'revisionisternes' 
forståelse af rationaliteten som begrænset rimeligt at spørge retorisk, hvorvidt  less of  
less is more – or less? Frem for at sætte vores lid til en sådan ikke-forklaring, som denne 
afgrænsnings-strategi tendentielt ender i, er det kapitlets ærinde at antyde et aksioma-
tisk alternativ til økonomiens Homo Economicus, der faktisk sætter positivt begreb 
på krisens ophav. 

I forlængelse af den ovenstående diskussion af opkomsten af forbrugssamfundet 
som struktureret om subjektets begær efter mer-nydelsen, vil vi i dette kapitel påpege 
en række punkter, hvor den neoklassiske økonomi kommer til kort i forklaringen af 
finanskrisen. Det spørgsmål vi hermed stiller, er hvorvidt vores forståelse af kapitalis-
men som drevet af en begærsøkonomisk forbrugslogik, kan relateres til finanskrisen? 
Det må understreges, at vores ærinde ikke er at foretage en teknisk-økonomisk analy-
se af finanskrisen. I stedet vil vi gå teori-internt og begrebslogisk til værks gennem en 
kritik af de inkonsistenser og begrænsninger, som den fagøkonomiske teoris forkla-
ringsmodeller ender ud i. Og den tese vi således i dette lys vil vove er, om ikke vores 
begærsteoretiske tilgang formår at antyde et svar på, hvad finanskrisens ophav er. Vi 
giver ikke et direkte svar på ophavet, men vil i stedet antyde et indirekte svar formule-
ret som et žižeksk spørgsmål – 'hvad nu hvis...?' – til et af de svar, som fagøkonomien 
giver.19 Således vil vi opridse en af fagøkonomiens fremherskende forklaringer på fi-
nanskrisen, nemlig at finanskrisen er relateret til overforbrug, for dernæst teori-internt 
at spørge, om ikke dette fænomen har en anden forklaring end fagøkonomiens ikke-
forklaring. 

Flere økonomer peger altså på, at krisens ophav på afgørende vis skal findes i et 
overforbrug baseret på opskruede forventninger til økonomien (jf. f.eks. Soros 2007, 
2008; Bosworth og Flaaen 2009; Asmussen 2009: 3). Hvad vi imidlertid ønsker at 
problematisere er, hvorvidt fagøkonomien er i stand til at underbygge denne forkla-
ring om overforbruget teoretisk. Kapitlet vil således rette en kritik imod økonomien 

miens psykologiske indrømmelser kan vi blot erindre om C. Wright Mills, der for præcist et halvt 
århundrede siden påpegede følgende med selvfølgelighed: „Økonomerne, hvis arbejdsområde i lang 
tid var det mest formaliserede blandt samfundsvidenskaberne, er blevet klar over, at det gode gamle 
hedonistiske og kalkulerende 'økonomiske menneske' ikke længere kan betragtes som det psykolo-
giske grundlag for en fyldestgørende undersøgelse af økonomiske institutioner.“ (Mills 2002: 163). 
Som vi skal se nedenfor, vender Mills sig i sin grav. 

19 Det skæve eller ligefrem vilde blik på objektet, der bevidst bryder med den måde, som det hidtil er 
identificeret på, udgør så at sige Žižeks 'retoriske operationalisering' af, hvordan erfaringen af ob-
jektets ikke-identiske sandhed skal finde sted. I stedet for blot ideologisk at fordoble den herskende 
forståelse, kan det 'vilde'  spørgsmål  om, 'hvad nu hvis'  det  forholdt sig  præcist  modsat, netop 
fravriste objektet en hidtil overset sandhed (Žižek 1991: 3; Bjerre 2007).
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ved at foretage en sammenligning af dens rationalistiske aksiom og vores negativt dia-
lektiske  begærsteori:  På  et  subjektivt niveau  kritiseres  antagelsen  om  nyttema-
ksimering som en behovslogik, der i modsætning til en begærsteoretisk optik, ikke ev-
ner at forklare et accelererende overforbrug. Dette understreges med henvisning til 
økonomiens fundamentale lov om faldende grænsenytte, hvorved vi tager en af denne 
lovs grundlæggere – den i indledningen citerede Jevons – på ordet, og formulerer en 
begærsteoretisk forståelse af overforbrug. For nu uddybende at citere Jevons – og der-
med vores ærinde – igen:

(…) it is surely obvious that Economics does rest upon the laws of human 
enjoyment; and that, if those laws are developed by no other science, they 
must be developed by economists. We labour to produce with the sole ob-
ject of consuming (…) the theory of Economics must begin with a correct 
theory of consumption (Jevons 1970: III.5). 

På det intersubjektive plan vil vi kritisere aksiomet om Homo Economicus for ikke at 
forholde sig til det subjektive begærs sociale medieringer. Ved hjælp af en konsekvent 
generalisering af begæret til det intersubjektive niveau, viser det sig nemlig muligt at 
forklare overforbrug som produkt af akkumulerende mimetisk begær. Gad vide, hvad 
Alfahannen ville sige hertil? 

Begæret, finanskrisen og overforbruget

Hvad der er karakteristisk for økonomiens analyser, er påpegningen af, at især det fi-
nansielt opskruede boligmarked – understøttet af liberale lånemuligheder og spekula-
tiv virksomhed – har resulteret i en såkaldt super-boble, præget af et accelererende for-
brug. Således påpegede Soros kort tid før, finanskrisen blev en offentlig realitet, hvor-
dan oppustningen af boligmarkedet har muliggjort et regulært overforbrug (jf. endvi-
dere Soros 2007: 161; Schiff og Downes 2007; Bosworth og Aaron Flaaen 2009: 11), 
der  således  har  tvunget  verdensøkonomien og  specielt  den  amerikanske  økonomi 
frem til krisens rand: „House prices started to rise in double digit rates. This served to 
reinforce speculation, and the rise in house prices made the owners feel rich; the res-
ult was a consumption boom that has sustained the economy in recent years.“ (Soros 
2007: 24, vores markering). Hvad der her peges på, taler således netop imod marxis-
mens fokus på produktion og overproduktions-kriser og for vores baumanske påpeg-
ning af nutidens samfund og dets økonomiske kriser som struktureret af forbrugeris-
me. Er finanskrisen ikke netop den 'katastrofe', som Bauman mener, forbrugerismen 
vil  udløse, hvis den bliver samfundets dominerende princip? Således påpeger Bau-
man, at forbrugerismens valgmuligheder ikke

(…) er beregnet på den almindelige forbruger, og hvis de blev udnyttet af et 
flertal af forbrugere, ville det udløse en katastrofe. Stigende opsparing og fal-
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dende kreditkøb er dårligt, hvorimod en stigning i antallet af køb fortaget på 
kredit hilses velkommen som et sikkert tegn på, 'at det går den rigtige vej' 
(Bauman 2002: 52).

I Soros' (2008) nyeste bog udgivet netop efter, at finanskrisen havde sat sig igennem, 
findes disse spådomme indfriet. Det er således afgørende for nærværende diskussion 
at understrege, at krisens teoretiske lektie må være en opgivelse af den ensidige tro på 
rationalismen. Hvis der ensidigt holdes fast i antagelsen om den rationelle aktør, der 
med fuld information og egoisme agerer nyttemaksimerende, er det umuligt at forkla-
re, hvorfor aktørerne har opretholdt et irrationelt overforbrug med kritiske følger for 
den individuelle såvel  som samfundsøkonomiske nytte.  Ifølge Soros er  det  således 
nødvendigt  at  operere  med en  begrænset rationalitetsforståelse; med andre ord kan 
man sige, at aksiomet om rationalitet søges teoretisk afgrænset af menneskets irratio-
nalitet. Denne teoretiske strategi formuleres karakteristisk i følgende citat, hvor det 
med henvisning til den empiriske erfaring af finanskrisen anses som nødvendigt at af-
grænse den rationelle forklaringsmodel teoretisk:

In that model, economic agents (econs for short) choose optimally, no mat-
ter how hard a problem they face. They play chess as well as they play tic-
tac-toe. The problem with this approach is that the world is populated by 
humans,  not  econs.  Humans  are  not  stupid,  but  when things  get  com-
plicated they flounder: they suffer from bounded rationality (Thaler og Sun-
stein 2008).

Pointen om at kritisere et sæt af grundantagelser, der har vist sig empirisk ugyldige, er 
selvsagt god. Men at dette resulterer i, at man blot holder fast i selvsamme antagelser i 
en afgrænsningsmæssigt amputeret form, har noget krampagtigt over sig (se endvidere 
Orléan 2007: 4): Afgrænsningen af rationalismen som teoretisk forklaring – dens irra-
tionelle demarkation – betyder de facto,  at forklaringen tendentielt minimeres til en 
art ikke-forklaring. Der gives ikke noget positivt bud på, hvad denne psykiske irratio-
nalitet er, idet teorien affinder sig med en negativ påpegning af, at irrationalitet ikke-
er rationalisme. 

Med denne negative teoretiske strategi befinder vi os tæt på det, som Lakatos 
(1980: 47f ) benævner negativ heuristik, hvor et videnskabeligt paradigme netop afhol-
der sig fra at problematisere dets egne kerne-antagelser. På defensiv vis formuleres der 
ikke et positivt alternativ til disse antagelser, men i stedet en række hjælpehypoteser, 
der  opretholder  kernen uantastet.  I  dette  lys  synes  det  klart,  at  strategien  om at 
(ikke-)forklare finanskrisen med en begrænset rationalitet netop fungerer som en så-
dan hjælpehypotese, der opretholder det økonomiske paradigmes rationelle kerne. Så-
ledes er det symptomatisk, at økonomerne Tyran og Sloth (2005) i deres artikel, der 
ved første øjekast synes særdeles kritisk, netop argumenterer teoretisk for begrænset 
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rationalitet, for derefter at afslutte med, hvad der nærmest fremstår som en afsvær-
gelse af deres paradigmatiske synder. Er der med dette citat ikke netop tale om en 
pendant til udsagnet, „jeg er ikke racist, men...“:

Imidlertid mener vi ikke, at standardmodellen skal opgives, hverken i under-
visning eller i forskning. Den simple model om fuldkommen konkurrence er 
baseret på helt urealistiske antagelser om mange små pristagende købere og 
sælgere, fuld egoisme, fuld rationalitet og fuld information. På trods af disse 
urealistiske antagelser har den været meget nyttig (Sloth og Tyran 2005).

I sammenligning hermed er vores ærinde netop at problematisere det økonomiske pa-
radigmes rationalistiske kerneantagelser for derved at nærme os et positivt formuleret 
bud på, hvad det ikke-forklarede psykisk-irrationelle 'noget', som afgrænser rationali-
teten, faktisk består af. Vi er med andre ord enige med de økonomiske revisionister i, 
at rationalismen ikke evner at forklare finanskrisens ophav. Men vi stiller os altså ikke 
tilfredse med deres negative  less-of-less-is-more-ræsonnement,  hvis kritiske ansatser må 
afvises som en støttehypotese, der opretholder det aksiom, som teoretisk bør lægges 
på hylden.

Kritik af loven om faldende grænsenytte,  eller,  hvorfor der ikke drikkes  
cola til pizzaen

I dette afsnit er det vores argument, at økonomernes rationalistiske fortælling om 
Homo Economicus  ikke formår at forklare overforbruget, idet denne fortælling – i 
lighed med, hvad der var tilfældet med Freud, Adorno og Marcuse – baserer sig på en 
behovsteoretisk subjektsforståelse. Det er ganske enkelt svært at godtgøre eksistensen 
af et overforbrug ud fra en behovsteoretisk optik, der netop foreskriver at forbruget 
vil aftage og altså ikke tiltage ved konsumption af produkter. Tesen er altså, at det ud-
gør en teoretisk stopklods imod at forklare overforbrug, hvis der tages udgangspunkt i 
et behovs- og ikke et begærsteoretisk aksiom.

Homo Economicus antages af fagøkonomien at være rationelt nyttemaksime-
rende, hvilket baserer sig på en antagelse om, at konsumption af varer udløser tilfreds-
stillelse.  Nytte forstås af fagøkonomien som opfyldelse af et behov, der kan forløses, 
sådan som det fremgår i følgende mikroøkonomiske lærebogsdefinition: „Recall that a 
product has utility if it can satisfy a want: Utility is want-satisfying power. The utility 
of a good or service is the satisfaction or pleasure one gets from consuming it.“ (Mc-
Connell og Brue 2005: 129). Med denne forståelse af nytte som relateret til behovstil-
fredstillelse befinder vi  os altså ved en af økonomiens kerne-antagelser vedrørende 
subjektets valg på markedet: Subjektets nyttemaksimerende motiv retter sig mod at 
tilfredsstille et opfyldeligt behov. 

Hvad  der understreger fagøkonomiens behovsteoretiske forståelse af nytte, er 
endvidere loven om faldende grænsenytte, som to af den neoklassiske økonomis grund-

51



negativt dialektiske meditationer

læggere – den ovennævnte Jevons samt Carl Menger – anså for en af det neoklassiske 
paradigmes vigtigste teorier. Denne lovs behovsteoretiske aksiom er, at subjektet ved 
konsumption af et givent forbrugs-objekt oplever en aftagende nytte ved yderligere 
konsumption, netop fordi behovet trin for trin kommer tættere på sin opfyldelse. Lad 
os konsultere en anden mikroøkonomisk lærebog, hvor dette princip om faldende 
grænsenytte eksemplificeres med følgende pizza-historie:

Consider, for example, that late-night carving for a double-cheese-and-pepp-
eroni  pizza.  You order  one  and bite  into  it.  Ah,  pleasure!  But  if  you've 
ordered a large pizza and you're eating it all by yourself, eventually you'll get 
less additional enjoyment form eating additional slices. In other words, the 
marginal utility you get is going to decrease with each additional slice of 
pizza  you  consume.  That's  the  principle  of  diminishing  marginal  utility 
(Colander 2007: 180).

 
Enhver der har indtaget pizza ved, at dette eksempel er teoretisk meningsfyldt: Hvis 
man er sulten kan en ordentlig pizza snildt trinvis tilfredsstille ens behov – grænsende 
til kvalmen. Mætheden udgør en naturlig grænse for forbruget; nytten ved yderligere 
konsumption aftager, når behovet opfyldes. Vores kritik tager derfor ikke afsæt i, hvad 
der siges i det ovenstående eksempel, men snarere i hvad der ikke siges. Enhver, der 
har spist pizza en sådan sen nattetime, ved nemlig også, at der altid drikkes Coca-
Cola til, hvorfor det synes rimeligt at spørge, hvorfor den ikke nævnes i eksemplet? 
Kunne det tænkes, at den obligatoriske colas fravær skyldes, at dens konsumption 
ikke korresponderer med loven om faldende grænsenytte, og at colaen i den forstand 
kun kan indgå i eksemplet, hvis økonomiens kerneantagelser reformuleres?

Overraskende nok giver Žižek faktisk svar herpå, idet han har taget det at drik-
ke cola op til grundig lacaniansk behandling. Colaen inkarnerer nemlig ifølge Žižek 
den  mer-nydelse,  som subjektet  i  konsumptionen af  et  givent objekt  altid  allerede 
strander i. Indtagelsen af colaen illustrerer netop, hvordan subjektet i begæret efter 
objektet, S̷◇a, forsøger at lægge hånd på dét sublime stykke af det Reelle, der ideolo-
gisk-fantasmatisk er udpeget til at kunne forløse begæret nydelsesmæssigt: 

Det kommer ikke som nogen overraskelse, at Coke først blev lanceret som 
medicin – da den ejendommelige smag ikke synes at give nogen særlig til-
fredsstillelse; den er ikke særlig behagelig eller liflig; det er imidlertid netop 
af den grund, at Coke fungerer som selve indbegrebet af 'det'. Den har ikke 
nogen umiddelbar brugsværdi (i modsætning til vand, øl eller vin, der sluk-
ker vores tørst eller frembringer den ønskede virkning i form af beroligelse). 
Som indbegrebet af 'det' er den ren mernydelse ud over traditionel tilfreds-
stillelse, eller det gådefulde og flygtige X, som vi alle søger i vores tvangsbe-
tonede vareforbrug (Žižek 2001a: 57).
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Žižek påpeger  altså,  hvordan forbrugerismens  tvangsbetonede  karakter  netop ikke 
lader sig forstå ud fra en behovsteori, idet flertallet af de produkter forbrugerismen 
centrerer sig om, er ligesom colaer, der ikke fører til nogen behovstilfredsstillelse. Ind-
tagelsen af disse lader sig kun forstå ud fra en begærsteoretisk optik. Cola er, som 
Žižek påpeger, aldrig dét (som gør mig mæt, fuldendt, hel, etc.),  sådan som det be-
rømte slogan ellers lover forbrugeren – „Coke is it“ – hvorfor „hver ny indtagelse åb-
ner op for et svælg af 'jeg vil ha' mere'!“ (Žižek 2001a: 57).20

Årsagen til, at der ikke drikkes cola til pizzaen, synes således at være, at ind-
tagelsen af cola på ingen måde kan bruges til at eksemplificere – men snarere falsi-
ficere – den behovsteoretiske lov om faldende grænsenytte: Cola tilfredsstiller intet 
behov – har ingen nytte – og konsumeres derfor kun som et begærsobjekt, hvis ind-
tagelse avler mere begær. Mens man ikke bliver mere sulten af at spise (pizza), vækker 
begæret efter (cola) objektet blot yderligere begær. Eller som Žižek formulerer det: 
„(...) desire's raison d'etre (or "utility function") is not to realize its goal, to find full 
satisfaction, but to reproduce itself as desire.“ (Žižek 2008d: 53). Den sammenkob-
ling af forbrug og begær, som vi hermed lægger op til, kan opsummeres i en reformu-
lering af Lacans definition af forskellen imellem behov og begær. Mens denne lyder: 
„Desire begins to take shape in the margin in which demand rips away from need“ 
(Lacan 2006a: 689), er vores konsumptions-teoretiske opdatering heraf, at forbrugs-
begæret begynder at tage form i den margin, hvor kravet til objektet selvstændiggør 
sig fra behovets faldende grænsenytte. 

Med disse begærsteoretiske betragninger over forbrugerismen nærmer vi os et 
positivt formuleret alternativ til økonomiens behovsteori, hvorved det bliver muligt 
at forklare, hvordan forbruget slår ud i overforbrug. I overensstemmelse med Baumans 
påpegning, handler efterspørgsel efter produkter i nutidens forbrugssamfund ikke om 
tilfredsstillelse af simple behov, men refererer snarere til et uopfyldeligt og selvforstær-
kende begær med en konstant stigende efterspørgsel til følge:

Det 'behov',  der  sætter  medlemmer af  forbrugssamfundet  i  bevægelse,  er 
derimod behovet for at holde spændingen ved lige – og helst forstærke den 
trin for trin. Vores forældre kunne anbefale 'udskydelse af behovstilfredsstil-
lelsen'. Forbrugssamfundet forkynder tilfredsstillelsens  umulighed og måler 
fremskridtet ved den konstant stigende efterspørgsel (Bauman 2004a: 268).

Mens økonomien med dens behovsøkonomiske lov om faldende grænsenytte vil an-
tage, at forbruget nærmer sig sin opbremsning i takt med behovets opfyldelse, kan vi 
med den lacanianske begærsteori vende denne lov på hovedet med et argument om, 

20 I forlængelse af diskussionen i ovenstående kapitel om forbrugssamfundets nydelses-imperativ skal 
det understreges, at cola ikke bare illustrerer det umættelige begær, men samtidig også inkarnerer 
selve nydelses-Fadernavnet – man skal nyde at drikke colaen: „(...) one should claim that 'enjoy' in 
the unfortunate 'Enjoy Coke!' precisely is the jouir in its superego imbecility, what better example 
of Lacan's thesis that superego is an injunction to enjoy than 'Enjoy Coke!'“ (Žižek 2008b: xvii).
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at forbruget kan accelerere til overforbrug i det tvangsmæssige forsøg på at indløse 
den umulige mer-nydelse ved begærs-objektet. Når forbrugerismen forstås som drevet 
af begær og ikke af behov, kan det altså forklares, hvorfor forbrug fører til  mere og 
ikke mindre forbrug. Det er efter vores mening præcist i dette lys, at det bliver muligt 
at give en positivt forklaring på overforbrugets ophav. 

Det intersubjektive forbrug: Mimetisk begær

Indtil videre har vores overvejelse om forholdet imellem en behovs- og begærsteore-
tisk konception af (over)forbruget bevæget sig på et subjektivt niveau. For Lacan er 
det imidlertid afgørende, at begæret i modsætning til behovet aldrig er et subjektivt, 
men altid allerede et intersubjektivt anliggende da det installeres ved indtrædelse i den 
symbolske orden. Begæret efter et givent objekt er, som Lacans diktum lyder, altid 
den Andens begær: „The object of man's desire (…) is essentially an object desired by 
someone else.“ (Lacan 1953: 12). Som vi skal se nedenfor, ligger denne intersubjekti-
vistiske pointe i forlængelse af den ovenstående begærsteoretiske kritik af fagøkono-
mien, der forstår Homo Economicus som et stærkt  subjektivistisk behovsvæsen. For 
den neoklassiske økonomi er det således en afgørende antagelse, at individets nytte-
funktion – mine præferencer om, hvordan mit knurrende behov bedst tilfredsstilles – 
er uafhængig af andre individers præferencer og forbrugsvalg. Fagøkonomiens forstå-
else af subjektets behov er således antitesen til Lacans diktum, idet Homo Economi-
cus' behov i streng forstand er hans eget behov.21 For den neoklassiske økonomi for-
stås markedet således på streng subjektivistisk vis som summen af 'solipsistisk sultne' 
Homo Economicus'er, hvorfor fagøkonomien, som påpeget af Dugger (se også Full-
brook 1998), udtrykkeligt lægger teoretisk afstand til enhver form for social mimesis:

In orthodox neoclassical economics, utility functions are independent so the 
market  demand  for  a  commodity  is  obtained  by  simply  adding  up  the 
quantity demanded by each consumer in the market at each possible price. 
Hence, the market demand is the summation of individual demands (Dug-
ger 1999: 138).

I forlængelse af ovenstående kritik er det vores opfattelse, at den subjektivistiske be-
hovsantagelse stiller sig i vejen for en forståelse af finanskrisen som relateret til over-
forbrug. Netop når fagøkonomien afskærer sig fra at forstå forbruget som et socialt 
medieret fænomen qua begæret, bliver det vanskeligt at forstå, hvorfor de rationelle 
aktører ikke har opretholdt en ligevægt imellem udbud og efterspørgsel, men snarere 
har fastholdt et kollektivt accelererende overforbrug, der har slået markedet ud af li-

21 I forlængelse af Yang og Allenby (2003) må det undertreges, at spørgsmålet om uafhængighed mel-
lem subjekternes præferencer ikke blot et teoretisk, men også et metodologisk-statistisk problem, 
idet de simple lineære modeller, som økonometrien oftest benytter sig af, ganske enkelt ikke kan 
tage højde for den gensidige afhængighed individernes præferencer imellem. 
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gevægt. Det er, som vi skal se, ganske enkelt ikke muligt at begrebsliggøre et sådant 
accelererende  overforbrug indenfor  den  neoklassiske  ligevægtsteoris  subjektivistiske 
rammer. Overforbrug må derfor forstås som et socialt fænomen, hvor begæret efter 
den Andens begær udmønter sig i en selvforstærkende proces.

Før vi kommer nærmere ind på disse problemer ved den neoklassiske teori, vil 
vi introducere Girards begreb om mimetisk begær, der ligesom Lacan opfatter begæret 
som socialt, men dog tænker de socio-kulturelle implikationer af dette sociale begær 
langt videre. Mens Lacan fokuserer på det sociale begær imellem Alter og Ego, gene-
raliserer Girard antagelsen om det sociale begær til en egentlig socio-kulturel (eller 
slet og ret: sociologisk) teori. Dette teoretiske slægtskab imellem Lacan og Girard er 
ikke en tilfældighed, idet de begge tager teorihistorisk afsæt i Kojèves videreudvikling 
af Hegels (2006: 124-127) klassiske bestemmelse af selvbevidstheden som et begær 
efter den anden bevidstheds anerkendende begær. Således tager Lacan og Girard ud-
gangspunkt i Kojèves forståelse af, at begæret er menneskets såvel som det menneske-
lige samfunds sine qua non:

Desire directed toward a natural object is human only to the extent that it is 
'mediated' by the Desire of another directed toward the same object: it is 
human to desire what others desire, because they desire it. (…) Desire can 
only be a human Desire, and human reality, as distinguished from animal 
reality, is created only by action that satisfies such Desires: human history is 
the history of desired Desire (Kojève 1980: 6).

Dette er altså Lacan og Girards fælles afsæt; begæret ses som dét mest grundlæggende 
sociale fænomen konceptualiseret som et begær efter den andens begær. Hvor Lacan, 
som vi netop har set, mest fokuserer på begærets betydning for subjektets identitet, 
lægger Girard teoretisk vægt på, hvordan det socialt-mimetiske begær har afgørende 
implikationer for samfundet og dets kulturelle udvikling. Således anser Girard det 
mimetiske begær som det måske vigtigste antropologiske træk ved menneskets histo-
rie, hvorfor han fastslår eksistensen af „(...) a desirering mimesis prior to all represen-
tation and all selection of objects.“ (Girard 1988: 89). Det er herved muligt for ham 
at drage den vidtgående konklusion, at „(...) if human beings suddenly ceased imitat-
ing, all forms of culture would vanish.“ (Girard 1987: 7).

I lyset af den ovenstående diskussion af den neoklassiske økonomi, kunne man 
komme til at drage den forhastede konklusion, at denne skole er ubekendt med situa-
tioner, hvor individernes forbrug er et mimetisk produkt af andres forbrug. Altså situ-
ationer, hvor det med økonomen Leibensteins klassiske behandling af emnet er nød-
vendigt, at „(...) take account of the desire of people to wear, buy, do, consume, and 
behave like their fellows.“ (Leibenstein 1950: 184, se også: 1977). Det er imidlertid 
karakteristisk, at fagøkonomien betragter sådanne situationer som undtagelser, der be-
kræfter den generelle regel om, at nyttefunktionen er strengt individuel. Ligesom vi så 
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ovenfor i forbindelse med diskussionen af begrænset rationalitet, holdes der i lyset af 
denne undtagelses-tænkning således fast i de subjektivistiske kerneantagelser, hvorfor 
det aldrig er på tale at lade det sociale begær være den bærende forklaringsmodel 
(Rook 2006: 77; Dugger 1999: 139; Mayhew 2002: 43-54). Her er det karakteri-
stisk, at Leibenstein på trods af sine kritiske ansatser, omtaler forbrugets mimetiske 
momenter som ikke-funktionelle, hvilket synes ufrivilligt sammenfaldende med den 
tendens til ikke-forklaringer, som karakteriserede anvendelsen af begrænset rationali-
tet:

By non-functional demand is meant that portion of the demand for a con-
sumers' good which is due to factors other than the qualities inherent in the 
commodity. Probably the most important kind of non-functional demand is 
due to external effects on utility. That is, the utility derived from the com-
modity is enhanced or decreased owing to the fact that others are purchasing 
and consuming the same commodity, or owing to the fact that the commod-
ity bears a higher rather than a lower prize tag (Leibenstein 1950: 189).

Denne mimetiske indrømmelse peger altså på, hvordan forbrugsvalg undtagelsesvist 
kan være medieret af andre forbrugeres præferencer og valg. Således er der ikke blot 
tale om, at subjektet har en simpel nytterelation til et objekt, men at nytten ved ob-
jektet netop er medierer af den andens præferencer. Vi vil ikke lægge skjul på, at vi ud 
fra vores sociologiske udgangspunkt finder noget let komisk ved disse undtagelsesvise 
'indrømmelser',  som  fagøkonomien  giver.  Dette  understreges  ved,  at  Leibenstein 
(1950: 202ff ) i sin diskussion af den ikke-funktionelle mimesis netop vender tilbage 
til Thorstein Veblens klassiske sociologiske forbrugsteori og slet og ret benævner dy-
namikken som en Veblen-effekt.22

Veblens banebrydende økonomisk-sociologiske indsigt, som Leibenstein altså 
anerkender værdien af, er, at forbrug ikke handler om den behovstilfredsstillelse, som 
produktet kan tilbyde, men om de oftest klasserelaterede mimetiske dynamikker, der 
gør dette eller hint produkt attraktivt for individer. Ligesom Bourdieu (1984; 2005: 
192ff; 1989: 3) senere uddybede det, handler forbrugsobjektet først og fremmest om 
dets  mimetiske iøjnefaldenhed, dets evne til social distinktion.23 Hermed forstås for-
brugs-objekter som udtryk for en social relation og altså ikke som bærer af en iboen-
de substans med en vis  behovs-mættende nytte (jf.  også Dugger 1999: 137-138): 

22 Det skal her tilføjes, at Leibenstein også opererer med to andre parallelle effekter, 'snob' og 'band-
wagon', der dog er karakteriseret ved samme fundamentale mimetiske dynamik, som vi således re-
fererer samlet til med begrebet om Veblen-effekt. 

23 På trods af at Bourdieu uden tvivl har hentet afgørende inspiration fra Veblen, er han dog skeptisk 
overfor, hvor bevidst den mimetiske distinktion skal forstås. Med kritisk reference til Veblen påpe-
ger Bourdieu således, at forbruget er „(...) outside of any intention of distinction, of any conscious 
search for 'conspicuous consumption'“ (Bourdieu 1989: 20). Bourdieu anser med sit begreb om 
habitus snarere sådanne forbrugs-præferencer som afledt af subjektets kropsligt indlejrede position i 
det sociale rum.
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„The motive that lies at the root of ownership is emulation (...) The possession of we-
alth confers honour; it is an invidious distinction.“ (Veblen 2007: 22). Som nævnt 
anser den neoklassiske økonomi sådanne veblenske indsigter som udtagelser fra den 
almene regel om, at forbrugernes præferencer er uafhængige af hinanden. Det spørgs-
mål, der hermed melder sig, er, om fagøkonomien ikke afskærer sig fra at give en po-
sitivt forklaring på finanskrisens ophav, hvilket præcist er, hvad Volpi i lyset af en 
girardsk  økonomiforståelse  foreslår:  „The  conventional  homo œconomicus  model 
fails  to  give  us  any sound explanation about the Veblen effect  or  about financial 
bubbles.“ (Volpi 2009: 2). Lad os i lyset heraf se på, hvordan den økonomiske videre-
udvikling af Girard netop formår at give en forklaring på finanskrisen, der fuldt ved-
kender sig Veblens sociologiske indsigter.

Mimetisk akkumuleret overforbrug, begærets positive feedback

Det siger sig selv, at betragtningen om at finanskrisen hænger sammen med et accele-
rerende overforbrug strider imod den neoklassiske økonomis idé om ligevægt; overfor-
brug er netop ensbetydende med et marked ude af ligevægt. Baseret på antagelsen om 
forbrugerens uafhængighed på efterspørgselssiden, argumenterer den neoklassiske li-
gevægtsteori for en negativ feedback mekanisme: Når forbruger A efterspørger et ob-
jekt, stiger dets knaphed og derfor dets pris, hvorfor forbruger B's efterspørgsel, set 
ud fra hans strengt subjektive nyttefunktion, efter det 'dyre' objektet nu  mindskes. 
Forbruget skal jo blot stille hans solipsistisk sultne behov, hvorfor han på nyttemaksi-
merende vis køber et andet billigere produkt. Dette er netop en af den neoklassiske 
økonomis vigtigste argumenter for, at når de autonome forbrugere summeres op, vil 
markedet,  ceteris  paribus,  bevæge sig mod ligevægt. Hermed er det uforklarligt,  at 
markedet har bevæget sig ud i et kritisk overforbrug, der burde være blevet tvunget 
ind i ligevægt af den negative feedback mekanisme (jf. argumentet hos Orléan 2007: 
3; Dupuy 2002: 139).

Det er netop i forklaringen på dette uligevægtige overforbrug, at Girards be-
gærs-mimetiske teori er interessant, idet denne – i lighed med Veblen og Bourdieu – 
opererer med en antagelse om, at forbrugs-objektet bliver  mere eftertragtet, jo mere 
knapt det er. Efterspørgslen efter et givent objekt vokser netop „(...) in proportion to 
the resistance met with in acquiring it.“ (Girard: 1988: 295). Konfronteret med for-
bruger A's begær efter objektet, vækkes B's begær efter selvsamme objekt; B's begærs-
objekt er netop A's. Resultatet er således i præcis modsætning til det neoklassiske lige-
vægts-ræsonnement ovenfor, at efterspørgslen efter objektet  øges,  når forbrugsgodet 
bliver mere knapt og dyrt. Med det begærs-mimetiske perspektiv er det således muligt 
at tale om en positiv feedback mekanisme, hvor forbruget selvforstærkes af det mime-
tiske begær. Indenfor den mimetiske teoris rammer bliver det hermed muligt at be-
grebsliggøre et  kollektivt akkumulerende forbrug – og i denne forstand overforbrug – 
hvilket står i radikal modsætning til den neoklassiske økonomis forståelse af forbruget 
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og dets ligevægt som et rent individuelt anliggende. Således kan man med øje for dis-
se mimetiske mekanismer give et positivt bud på opkomsten af samfundsøkonomisk 
uligevægt, hvorved finanskrisen specifikt kan forstås som produkt af et mimetisk ak-
kumuleret overforbrug:

The feedback is negative if every new stage develops in an opposite direction 
to the previous stages and, as a result, corrects for them in such a way as to 
keep the system in constant equilibrium. Feedback is positive, by contrast, if 
the successive stages develop in the same direction and become progressively 
greater; in that case, the system tends towards runaway, a kind of escalation 
which results in its complete disruption and destruction. These particular 
concepts are relevant to the study of ritualized equilibrium in the human so-
ciety, and the mimetic crises can be seen as a kind of runaway (Girard 1987: 
292, vores kursivering).

Med dette citat befinder vi os ved kernen af Girards socialteori, der som en af sine af-
gørende betragtninger peger på, hvordan konflikter og, hvad der er særligt interessant 
for os, samfundsmæssige kriser ofte er produkt af  et uligevægtigt mimetisk begær, 
hvor 'for mange' subjekter som følge af en positiv feedback mekanisme begærer 'det 
samme' objekt. Altså situationer, hvor to hænder rækker ud efter samme objekt sam-
tidigt, som Girard udtrykker det programmatisk (1988: 201). (Det er netop for at 
håndere sådanne mimetiske kriser, at ofringen af syndebukken – altså dén der fantas-
matisk udpeges som krisens skyldner – ifølge Girard kan forløse krisen,  hvilket vi vil 
diskutere i kapitlet 'Kapitalismen og Faderen').  

Reformuleret i markedstermer og inden for rammerne af Orléan og Dupuys 
økonomiske videretænkning af Girard, kan man således sige, at markedets 'usynlige 
hånd' bliver sat ud af kraft af de hænder, der drevet af mimetisk begær, griber efter 
det samme objekt. Således er det netop deres argument, at finansielle kriser – her-
under opkomsten af de spekulative bobler, som Soros anførte som en af finanskrisens 
centrale årsager, er produkt af et mimetisk akkumulerende overforbrug (se også Or-
léan 1988):24

On a déjà noté qu'en autorisant la possibilité de dynamiques cumulatives, 
cette approche rejette la thèse d'une auto-régulation concurrentielle des mar-
chés, thèse qui est au cœur même de l'approche libérale et de sa conception 
de  la  'main invisible'.  Comme le  montrent  les  bulles  spéculatives  ou les 
épisodes hyperinflationnistes, des évolutions divergentes de prix sont parfai-
tement possibles qui conduisent l'économie marchande à ses  limites (Or-

24 Til støtte for denne fortolkning skal det nævnes, at de økonomer der faktisk formåede at forudsige 
finanskrisens opkomst var den såkaldte østrigske skole (ikke mindst Schiff og Downes 2007). Det 
interessante er her, at disse forudsigelser netop skete i lyset af en afvisning af tesen om  negativ feed-
back til fordel for et argument om markedets positive feedback mekanismer (jf. endvidere Dupuy 
2002: 139-141).
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léan 2007: 6).25

I forlængelse af dette argument om, at finanskrisen har sit ophav i et begærs-mimetisk 
overforbrug, der er gået i positiv feedback, er det tankevækkende, at daværende fi-
nansminister og nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen i finanskrisens første 
kritiske dage i efteråret 2008, slog budskabet fast om, at mere privatforbrug er vejen 
ud af krisen: „Brug flere penge nu.“ (citeret i Berlingske Tidende, 8. december 2009). 
Et argument som nuværende finansminister Claus Hjort Frederiksen for nylig har 
gentaget: „Jeg så gerne, at danskerne går ud og køber et hus, køber nogle forbrugsgo-
der – svinger Dankortet – for det er det, som vi har brug for.“ (citeret i Berlingske Ti-
dende, 25. august 2009). Hvis nærværende kapitels argumentation om krisens ophav 
har blot det mindste på sig, er der mildest talt noget paradoksalt og ganske urovæk-
kende over, at politikernes svar på overforbrug er merforbrug. 

Krisens Reelle realiteter: Den symbolske ordens traumatisering

I det ovenstående har vi set, hvordan finanskrisen kan forklares i lyset af et mimetisk 
begær, der i kraft af en positiv feedback har ført et akkumuleret, uligevægtigt overfor-
brug med sig. I det resterende af nærværende kapitel vil vi vise, hvordan dette mime-
tiske overforbrug kan forstås som en krise inden for rammerne af Žižeks ontologi. 
Som vi har været inde på, tematiseres kriser hos Žižek som den Reelle ordens træn-
gen-sig-traumatiserende-på; altså som en Reel intern rystelse af den symbolsk ordnede 
virkelighed. I dette lys bliver den teoretiske opgave at vise, hvordan vores girardske 
analyse af den mimetisk foranledigede overforbrugskrise kan sættes i forbindelse med 
den žižekske forståelse af kriser som det Reelles traume. Efter en sådan teoretiske kon-
ception af finanskrisen som Reel vil vi i resten af kapitlet se på, hvordan finanskrisens 
Reelle traumatisering af den symbolske orden empirisk kommer til  udtryk hos ar-
bejdere, der er fyret som følge af finanskrisen. De mærker så at sige det Reelles traume 
på egen krop, hvilket er anledning til en række fantasmatiske-ideologiske tildæknin-
ger af det Reelles traumatiske flænge i det symbolske, som kapitlet 'Kapitalismen og 
Faderen' vil analysere og problematisere.

Hænderne og objektet, kapitalismens internt Reelle begrænsning

Som vi har diskuteret i det foregående kapitel, forlader vi med begrebet om overfor-
brug  den  klassiske  marxistiske  kriseforståelse,  der  tager  udgangspunkt  i  over-
produktionen som det væsentligste krisemoment i kapitalismen. Her må vi dog un-

25 Egen oversættelse: „Vi har allerede anført, at ved at tillade kumulative dynamikker afviser denne til-
gang tesen om markedernes kompetitive selvregulering, som er selve kernen af den liberale tilgang 
og dens forestilling om den 'usynlige hånd'. Som de spekulative bobler og hyperinflationsepisoder-
ne viser, lader divergerende prisudviklinger sig sagtens gøre, hvilket driver markedsøkonomien til 
sine grænser.“
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derstrege, at vores ærinde ikke er at bryde med den marxistiske kriseforståelse, men 
snarere at tilbyde en reformulering af denne forståelse, der er på historisk højde med 
forbrugssamfundet. Således fastholder vi i lighed med Žižek den marxistiske forståelse 
af, at kapitalismens krise(r) er et immanent eller internt træk ved systemet (jf. Marx 
2004: 398ff ), men foreslår altså, at ophavet hertil skal forstås som et internt moment 
ved et overforbrugende forbrugssamfund. Således er vi enige med Žižek, når han siger:

Recall the difference between the standard capitalist and the Marxist notion 
of economic crisis: for the standard capitalist view, crises are 'temporary, cor-
rectable glitches' in the functioning of the system, while from the Marxist 
perspective, they are its moment of truth, the 'exception' which only allows 
us to grasp the functioning of the system (…) (Žižek 2008e: 389)

Det er netop i lyset af et sådan blik, at vi foreslår, at en reformulering af marxismens 
immanente kriseforståelse med fordel kan ske med afsæt i den girardske indsigt i, 
hvordan finanskrisens overforbrug kan forstås som et mimetisk akkumuleret produkt, 
der udmønter sig i en mimetisk krise. Altså at finanskrisen netop er det moment af 
'sandhed',  hvor  forbrugssamfundets  'undtagelse'  henleder  erfaringen  på  overfor-
brugets systemiske regelmæssighed. Denne mimetiske krise består  af, at for mange 
begærer det samme, hvilket Girard opsummerer med sit metaforiske billede om det 
ene objekt, som flere mimetisk begærende hænder rækker simultant ud efter: „When 
any gesture of appropriation is imitated, it simply means that two hands will reach 
for  the  same  object  simultaneously:  conflict  cannot  fail  to  result.“  (Girard  1988: 
201).

Lad os  fastholde dette  billede,  men reformulere  det  žižeksk.  For er  pointen 
ikke, at umuligheden af, at de to hænder kan gribe det samme objekt simultant, præcis 
er det Reelle, der stritter imod som en traumatisk umulighed internt i den symbolske 
orden? Det er så at sige en Reel umulighed, at begge kan besidde objektet samtidigt. 
Krisens mimetisk genererede traume viser sig altså netop i dét øjeblik, hvor hænderne 
erfarer, at den symbolske orden har en indre Reel begrænsning, der på traumatisk vis 
forhindrer os i at konsumere det lille objekt a, som i vores fantasi kan forløse begæret 
nydelsesmæssigt. I stedet for at realisere begæret, støder hænderne traumatisk-kon-
fliktuelt sammen, hvilket i Žižeks termer svarer til dét øjeblik, hvor den symbolske 
orden snubler over det internt Reelle; hvor det symbolske traumatisk konfronteres 
med sin egen indre umulighed. I traumatisk kontrast til den symbolske ordens garan-
ti om friktionsløst at kunne opretholde cirkulationen af nydelsesbare forbrugsgoder, 
er det Reelle „(…) a shock of a contingent encounter which disrupts the automatic 
circulation of the symbolic mechanism.“ (Žižek 1989: 171). Vi nærmer os hermed 
den fortolkning,  at den mimetiske krise består i et traumatisk 'svar fra det Reelle' 
(Bjerg 2008: 28), analogt til det svar, som den økologiske krise har konfronteret den 
symbolske ordens lov(ning) om uendelig vækst med:
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Is not the ultimate form of the 'answer of the real' confronting us today in 
the ecological crisis? Is not the disturbed, derailed course of nature an 'an-
swer of the real' to human praxis, to human encouragement upon nature, 
'mediated' and organized by the symbolic order? (Žižek 1991: 34).

I lyset af denne analogi kan vi sige, at finanskrisens traume består i, at den symbolske 
ordens Lov indstiftet af Fadernavnets påbud om at forbruge – 'nyd!' – så at sige over-
døves af det 'svar fra det Reelle', hvor vi på traumatisk vis erfarer, at forbruget har sin 
indre  umulighed;  at  vi  vitterligt  står  i  en  Reel  krise,  hvis  tiltale  ikke  kan  siddes 
overhørig. De begærende hænder konfronteres med overforbrugets Reelle realitet; fi-
nanskrisen er i denne specifikke forstand Reel. Krisens Reelle rystelse af vores symbol-
ske virkelighed er således ikke blot traumatisk, fordi den sociale orden antastes, fordi 
meningsløsheden trænger sig på, men endnu mere fordi det nu synes umuligt at efter-
leve Fadernavnets påbud om at nyde, hvilket vi senere skal se i den empiriske analyse. 
Krisen er i denne forstand en traumatisering af den symbolske ordens mulighed for at 
indløse nydelsen i form af det hele subjekt: S.

Disse overvejelser om krisen som en Reel traumatisering af den symbolske or-
den opsummeres meget klart i Millers overvejelser vedrørende finanskrisen, der, lige-
som vi så det ovenfor, trækker en analogi mellem økonomiske kriser og naturmæssige 
katastrofer: Det Reelle ryster den symbolske orden og for nu at foregribe vores analyse 
i næste kapitel, kastreres den symbolske Fader, der fremstår impotent og ude af stand 
til at være garant for, at nydelsen er mulig: 

In short, there is crisis in the psychoanalytical sense, when speech, discourse, 
the  words,  the  figures,  the  rites,  the  routine,  all  the  symbolic  apparatus, 
prove suddenly impotent to moderate a real which makes as it pleases. A 
crisis, it is the real unchained, impossible to control. The equivalent, in civil-
ization, of these hurricanes by which nature periodically recalls mankind of 
its precariousness, of its land frailty (Miller 2008).

Med disse overvejelser om, at krisen er Reelt traumatiserede for den symbolske orden, 
kunne det lyde som om, at vi her har at gøre med en art materiel 'basis', der determi-
nerer en symbolsk 'overbygning'. Altså at den symbolske ordens manglende 'kontrol' 
over det Reelle skulle være ensbetydende med, at den Reelle krise har determinerende 
effekter og i denne forstand er ensbetydende med ufrihed i den symbolske orden. Som 
vi skal se i det følgende, kan vi med en simpel syllogisme (be)vise, at dette ikke er til-
fældet.

Ekskurs om frihedens syllogisme, Erasmus Montanus om finanskrisen

Ræsonnementet er simpelt, idet det alene er en begrebslogisk konsekvens af, hvad der 
allerede er sagt om frihed og finanskrise. Lad os repetere: I afsnittet 'Frihedens Reelle 
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mirakel' argumenterede vi for, hvordan  friheden er Reel,  idet den symbolske ordens 
potentielt determinerende konstruktioner altid allerede brydes med det Reelles ikke-
identiske mellemkomst. Og ovenfor har vi netop set, hvordan man med en omformu-
lering af Girards metaforiske billede af hænderne og objektet kan argumentere for, 
hvordan ligeledes finanskrisen er Reel. Det spørgsmål, der trænger sig på i dette lys, er 
vel hvad syllogismernes Mester, Erasmus Montanus, ville have sagt hertil? Lad os de-
ducere os frem til svaret, ud fra hans berømte syllogisme. Denne beskriver Holberg i 
skuespillet om den studentikose Rasmus Bjerg, der for at distingvere sig fra sin sociale 
baggrund i almuen, latiniserede sit navn til Erasmus Montanus, hvilket netop er nav-
net på stykket. Vi er i 3. akt. 2. scene, hvor Rasmus Bjerg vil vise sine evner udi logik-
ken for sin lillemor Nille, der imidlertid begynder at græde over det frygtelige resul-
tat:

En sten kan ikke flyve.
Lillemor kan ikke flyve.
Ergo: Lillemor er en sten.

Det er velkendt, hvordan denne slutning er ugyldig, idet præmissen om at lillemor 
har fællesmængde med ting, der ikke kan flyve,  selvsagt  ikke tvinger hende ind i 
mængden af sten. Men lad os nu se, om der ikke eksisterer andre præmisser for at for-
mulere en frihedens syllogisme:

Friheden er Reel
Finanskrisen er Reel
Ergo: Finanskrisen er frihed

Spørgsmålet er altså, om finanskrisens fællesmængde med det Reelle implicerer, at fi-
nanskrisen er en frihed. Det er vores klare opfattelse, at dette er ganske gyldigt, idet 
finanskrisen netop hænder som en Reel ubestemthed i den symbolske orden, og i 
denne forstand præcis som en mulighed for frihed – en mulighed for ikke-determine-
rede symboliseringer.26 Endeligt fik Erasmus Montanus ret (!), hvilket efter vores op-
fattelse er interessant på mindst to planer: På det ideologiske plan, hvor finanskrisen 
åbner et politisk frihedsrum for uforudsete fortolkninger og fantasmer – det ideologi-
ske svar på finanskrisen er ikke indskrevet i krisen selv – hvilket endvidere er inter-
essant på det metodologisk plan, idet dette frihedsrum må undersøges videnskabeligt 
med et tilsvarende frit sociologisk sindelag. Som det vil blive klart i næste kapitel, 
havde vi således i specialets begyndelse en ganske klar teoretisk forforståelse, der på 

26 Dette er på tilsvarende vis Žižeks (2002) pointe, når han politisk-debatterende giver sig i kast med 
analyser af f.eks. 9/11, som han netop udlægger som en Reel hændelse, hvor den dominerende 
neokonservative fortolkning heraf, på ingen måde var indskrevet i eller determineret af hændelsen 
selv.  
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ufri vis gjorde det vanskeligt for os at erkende, hvor ufrit vores interviewpersoner fak-
tisk forvalter finanskrisens Reelle frihed.

Fyrre, fed og fyret under finanskrisen 

I forlængelse af disse negativt dialektiske formaninger om at undgå Reel determinis-
me skal vi nu se nærmere på, hvad der specifikt karakteriserer den Reelle realitet, som 
finanskrisens umiddelbare 'tabere' er konfronteret med. Idet vi hermed nærmer os 
specialets empiriske undersøgelse af de menneskelige konsekvenser af krisen, vil vi 
lægge ud med er par overvejelser af metodologisk art, som vil blive fuldt op ad hoc i 
forbindelse med analysens fremskriden. 

Det skal således i første omgang undertreges, at de personer som vi har sam-
mensat vores fokusgrupper af, ikke er valgt med henblik på at give et repræsentativt 
billede  af  krisens  menneskelige  konsekvenser,  hvilket  endvidere  ville  stride  imod 
adelsmærket ved kvalitativ metode. Vores tilgang retter sig nemlig ikke mod en kvan-
tificering af antal, der lader sig generalisere statistisk, men derimod om en kvalitativ 
analyse af finanskrisens traumatiske  slagser  (jf. Baarts 2005: 3f; Mason 2002: 1-8). 
Som sagt er den slags personer, som vi vil fokusere på, finanskrisens tabere i form af 
midaldrende fag- og ufaglærte arbejdere der er blevet fyret som direkte konsekvens af 
finanskrisen. De er bosiddende i udkantskommuner på Sjælland, hvor arbejdsløsheds-
situationen fra årsskiftet 2009 er blevet endog meget alvorlig. Denne alvor lader sig 
rammende illustrere ved vores fokusgruppe-rekruttering. Denne foregik igennem lo-
kale afdelinger af en større fagforening, hvor vi fik flere afslag med den begrundelse, 
at de gerne  ville hjælpe til, men at de ganske enkelt ikke kunne overkomme at for-
midle kontakten til arbejderne. Forklaringen var, at hele afdelingen stod på den an-
den ende, var i 'chok' som flere benævnte det, på grund af en stigning i ledigheden på 
op imod 600 (sekshundrede) procent indenfor få måneder!27 

Årsagen til at vi metodisk har valgt at bruge fokusgruppeinterviews, lader sig 
først og fremmest begrunde i vores ontologi, hvor det sociale primært begrebsligøres 
som en sprogligt konstrueret symbolsk orden. Netop i dette ontologiske lys er fokus-
grupper interessante, idet metodens styrke, som påpeget af Demants (2006a) social-
konstruktivistiske  redegørelse  herfor,  er  studiet  af  det  sociale  livs  sproglige  kon-

27 Her skal det nævnes, at de interviewede arbejderes livssituation er meget ens, hvilket har betydning 
for antallet af gennemførte fokusgrupper. Efter vores pilot-fokusgruppe, der var sammensat af stu-
derende fra vores eget fjerne netværk, gennemførte vi fire fokusgrupper med fyrede arbejdere á 
halvanden times varighed. Vi stoppede ved dette antal fokusgrupper, da der havde dannet sig et 
klart billede af redundans grupperne imellem. Dette svarer endvidere til Morgans (1996: 43-44) 
tommelfingerregel om, at projekter af denne karakter ofte opnår en sådan redundans med mellem 
3-5 fokusgrupper (se  endvidere Barbour 2007: 59-60).  Uddybende vedrørende fokusgrupperne 
skal det nævnes, at de alle er transskriberet fuldt ud og dernæst kodet under anvendelse af det kvali-
tative open-source analyseprogram TAMS Analyzer. I lyset af vores  teoretiske erkendelsesinteresse 
og elaborerede teoretiske forforståelse, havde vi en omfattende startkode-liste, som derefter induce-
redes betydeligt længere (jf. anvisningerne i Olsen 2002: 119; Mason 2002: 147ff ).

63



negativt dialektiske meditationer

struktionsprocesser. Fokusgruppen er en måde at få adgang til disse fortløbende socia-
le konstruktioner af virkeligheden – altså slet og ret den diskursive udveksling respon-
denterne imellem (jf. også Kitzinger og Barbour 1999: 5-6). Selvom vi således i lighed 
med socialkonstruktivismen anser metoden som et godt greb til at studere den sym-
bolske orden, betyder vores ontologiske tildeling af forrang til objektet – og altså ikke 
det subjektive moment – en altafgørende analytisk forskel fra socialkonstruktivismen. 
Mens socialkonstruktivismen, som det netop synes at være Demants (2006a) metodi-
ske anbefaling at fokusere på, undersøger hvordan den sociale konstruktion lykkes  – 
altså at diskurserne så at sige er præget af et 'overskud' af mening – forskyder vi, som 
følge af vores negativt dialektiske ontologi, det analytiske fokus til dér, hvor den soci-
ale konstruktion  mislykkes. Vi fokuserer altså på de steder, hvor den symbolske orden 
traumatisk støder på det Reelles ikke-symboliserbare grund, hvilket skaber et ikke-
identisk 'underskud' af mening i sproget. 

Således er det karakteristisk, at Demant (2006a: 140-142) lader hvordan'et være 
sit  analytiske  ledespørgsmål,  som når  han  undersøger,  hvordan konstruktionen af 
denne eller hin alkohol-diskurs blandt unge netop lykkes (Demant 2006b: 86ff ). I 
forlængelse af Adornos (1972a: 185) fastholdelse af objektets forrang, er det imidler-
tid ikke det subjektive moments Hvordan, der er den negative dialektiks ledespørgs-
mål, men det objektive moments Hvad. Hermed forskyder det analytiske blik sig til 
de  traumatiske effekter  af,  at  det  Reelle  objekt  glider  den symbolske ordens kon-
struktioner af hænde: Hvad objektet  er, er ikke-identisk 'mere' end Hvordan sub-
jektet identificerer det som. Og det er netop den traumatiske erfaring af denne ikke-
identitet, som analysen skal fokusere på. For nu at replicere Demants alkohol-under-
søgelse, ville vores analytiske fokus således være på den ikke-identiske erfaring af alko-
holindtagets Reelle hændelser, der potentielt kan ryste de herskende alkohol-vaners 
symbolsk-ordentlige konstruktioner. Lad os med disse analytiske pointer in mente se 
på, hvad finanskrisens Reelle realitet implicerer af traumatiske effekter, der gør, at ar-
bejdernes symbolske orden mislykkes.

Chokket, det Reelles traume

I lighed med de lokale afdelingers beskrivelse af chok, er det karakteristisk for ar-
bejdernes oplevelse af deres fyring, at den kom som et lyn fra en klar himmel. Mange 
af de interviewede er blevet fyret i forbindelse med de første fyringsrunder, og situa-
tionen har for flere vitterligt ændret sig fra den ene dag til den anden, sådan som det 
rammende kommer til udtryk i følgende citat. Adspurgt om, hvad de har gjort for at 
ruste sig imod krisen, svarer arbejderne, at pludseligheden af krisens komme ikke gav 
dem nogen mulighed for at forberede sig. Krisen og fyringerne kom netop som en 
chok:
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Peter:28 Jamen, hvornår har du hørt om at den [finanskrisen] startede, for 
det kom jo som et chok for alle. For det var faktisk næsten fra den ene dag 
til den anden ikke også? Da vi gik fra på juleferie, da sagde vores mester til 
vores julefrokost at 'det kører'. Fire til fem år ud i fremtiden kører det bare 
og det stiger bare og det hele. Da vi kom tilbage efter jul, så begyndte de at 
fyre folk. (...) Så der er ikke nogen som har kunnet ruste sig til det eller gøre 
noget.

Maja: Overhovedet ikke, den er kommet meget pludselig sådan med fyrin-
ger og alt det.

Peter: Det gik jo stærkt ikke også.

Morten: Første december startede det i  byggebranchen. Der gik det i  stå 
fuldstændig, det var bare (fløjter og peger nedad).

Denne opfattelse af, at forandringerne er kommet pludseligt, bekræftes i de øvrige fo-
kusgrupper, hvor den chokerende erfaring af at blive ramt af finanskrisen suppleres 
med beskrivelser af usikkerhed, frustration og afmagtsfølelse.29 Følelser der alle referer 
til  den samme begivenhed:  Den traumatiske  erfaring  af,  at  den symbolske  orden 
rystes af krisens Reelle hændelse. Det Reelle viser sig netop som en traumatisk effekt 
internt for det symbolske, hvilket i citatet præcis kommer til udtryk i beskrivelserne 
af, at alt pludseligt ser anderledes ud, end hvad alle forventede fremtiden ville bringe. 
Oplevelsen af at tingene 'bare kører' – at væksten i (over)forbruget ikke har en Reel 
grænse – ændredes med et slag, som i en 'snublen' over det Reelle. Virkeligheden mis-
lykkes uden varsel ved det Reelles ikke-symboliserbare intervention –  hvorfor den 
traumatiske erfaring af det Reelt umulige ved hændernes simultane griben-efter-ob-
jektet, præcist svarer til citatets beskrivelse af jobsituationens chokerende omslag fra 
mulighedernes land til umulighedernes Reelle ørken.

Det kan ved første øjekast synes som en kompromittering af denne fortolkning, 
at der i fokusgrupperne også udtrykkes en vis optimisme i forhold til krisen; ofte i 
form af humor eller ironiske bemærkninger vedrørende situationen og dens vanskeli-
ge fremtidsperspektiver. Denne form for 'intet er så skidt, at det ikke er godt for 
noget' holdning, kammer ofte over, og bliver en egentlig galgenhumor, sådan som det 
kommer til udtryk i følgende udtalelse: „Som jeg sagde fra starten af, så har jeg altid 
været på røven, så, finanskrisen har da ikke påvirket mig synderligt mere“, som tyde-
ligvis blev sagt med et skælmsk glimt i øjet. Det er vores fortolkning, at sådanne iro-
niseringer over at være 'bunden af Danmark' – og at situationen derfor ikke kan blive 

28 Alle navnene på de interviewede er anonymiserede i overensstemmelse med god etisk skik og det 
informerede samtykke, som vi har fået til at bruge fokusgrupperne i nærværende speciale.

29 Disse aspekter af arbejdsløshedssituationen ligner i høj grad, hvad klassisk-sociologiske studier af 
arbejdsløshed viser, sådan som det kommer til udtryk i det paradigmatiske studie af den østrigske 
landsby Marienthal under 1930'ernes depression. Her påpeger Jahoda et al. (1972 [1933]) således, 
at ”(...) everyone's first reaction were more desperate and irrational. (...) In those early months, a 
feeling of irrevocability and hopelessness had a much more paralyzing effect than economic depri-
vation itself.” (Jahoda et al. 1972: 79).
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meget værre, 'bare' fordi der er finanskrise – kan forstås som forsøg på at håndtere de 
traumatiske konsekvenser, som krisen vitterligt har for arbejderne. Sådanne 'optimi-
stiske' udmeldinger må altså i vores analytiske perspektiv forstås i lyset af deres rela-
tion til det Reelles traumatiske rystelse af det symbolske, hvilket Michaels historie 
endvidere er et godt eksempel på. Michael er en ufaglært maskinarbejder, der havde 
gået ledig i en kort periode inden fokusgruppeinterviewet. Hans bank havde dog alle-
rede henvendt sig med besked om, at han blev nødt til at sælge bil og hus, hvis ikke 
han fik arbejde indenfor fire måneder. Michael udtrykte umiddelbart bekymring her-
om, idet han så det som usandsynligt, at han kunne finde et nyt arbejde her og nu. 
Senere i interviewet slås bekymringerne dog væk, idet han nu fremhæver, at det snare-
re er 'andre', der er ramt hårdt af krisen, og at han faktisk 'glæder' sig til at nyde 
sommeren som ledig. Det giver ham en masse tid til havearbejde! Optimismen synes 
således solidt plantet i traumet, når han ironisk distancerende konstaterer: „Jeg tæn-
ker,  at  krisen  er  kommet  nu  en  sommer,  det  passer  perfekt.  Det  bliver  en  god 
sommer.“

I relation til denne analytiske insisteren på ikke blot at tage det umiddelbart ud-
sagte for pålydende skal det understreges, at det er her vores dialektisk-psykoanalytisk 
orienterede perspektiv adskiller sig radikalt fra et fænomenologisk perspektiv. Som vi 
tidligere har diskuteret det, tager Husserls fænomenologiske program – som bl.a. Po-
lkinghorne (1989) og særligt Giorgi (1992) har været indflydelsesrige i at omsætte til 
konkrete metodiske greb for socialvidenskaben – det umiddelbart givne for analytisk 
pålydende. Det er netop i kontrast hertil, at vi, som det er tilfældet i ovenstående for-
tolkning, insisterer dialektisk-psykoanalytisk på, at det umiddelbare er dialektisk me-
dieret af objektet (jf. endvidere Fink 2004: 69). Lad os uddybe dette yderligere med 
kritisk reference til Lazarus' klassiske fænomenologiske teori om mestring (coping) af 
stress (Lazarus og Folkman 1984: 53), der netop ville fastholde, at traumet må forstås 
ud fra, hvordan subjektets umiddelbare vurdering (appraisal) er. Traumet er i dette 
fænomenologiske perspektiv kun traumatisk, hvis det intenderes som sådan; hvis situ-
ationen subjektivt-intentionelt vurderes som mestret, er der ingen stress – intet trau-
me. Dér hvor Lazarus således vil konkludere, at subjektet mestrer og magter situatio-
nen, vil vores dialektiske ærinde modsat være at afsøge afmagten i dén sproglige vur-
dering, der umiddelbart fremtræder med mestringens magt. Michaels historie synes at 
understrege det produktive ved et sådan ikke-fænomenologisk perspektiv, der lytter 
efter det Reelles ikke-identiske traume  i  subjektets diskursive idealiseringer. De hu-
moristiske benægtelser af det traumatisk Reelle er med psykoanalysens fortolkende 
blik netop udtryk for (jf. Hyldgaard 1998: 195f ), at forholdet til objektet er præget af 
usikker og tvivl; at subjektet vitterligt er blevet rystet af det Reelle.
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Fyrede arbejdere, traumatiserede forbrugere

Efter disse generelle pointer vedrørende traumets eksistens skal vi fokusere på dets 
specifikke karakter. Her er det klart, at det er arbejdernes fyring og de følgevirkninger 
som denne har, som inkarnerer traumet. I lyset af vores baumanske overvejelser om 
forbruget som den symbolske ordens Fadernavn kan det måske synes overraskende, at 
vi netop vælger at fokusere analysen på arbejderes fyring, idet dette unægtelig klinger 
mere produktions- end forbrugs-samfundsmæssigt. Her er det imidlertid afgørende 
ikke at undervurdere radikaliteten af Baumans analyse af forbrugssamfundet, idet for-
bruget i dette samfund fungerer som Fadernavn for snart sagt enhver social sfære. Så-
ledes er det Baumans (2002: 41ff ) argument, at også arbejdet – og den lediges man-
gel på samme – under forbrugssamfundets vilkår vurderes ud fra Fadernavnets nydel-
sesmæssige  målestok:  Forbrugets  nydelses-æstetiske  Fadernavn  har  nu  fortrængt 
produktionssamfundets puritansk-etiske Fadernavn. Med denne radikalitet in mente 
er nedenstående citat, der opsummerer, hvad der ofte er tilfældet i fokusgrupperne, 
højest interessant:

Jakob: Men det er sådan lidt irriterende, for man står i den situation, at når 
vi skal ud og søge arbejde nu, så kan du ikke lige vælge det, du godt kunne 
tænke dig. Du skal ud i et eller andet underligt, som du måske dybest set slet 
ikke har lyst til. Så det ender med, at vi skal på arbejde kun for at hive brød 
på bordet og ikke en skid andet. Og så skal vi gå sure på arbejde og komme 
sure hjem.

Her synes det klart, hvordan ledighedssituation netop vurderes i nydelsesmæssige ter-
mer. Måske er det muligt at finde et job, men kun hvis man går på kompromis med, 
hvad man har 'lyst' til. Problemet er altså, at man skal affinde sig med, at det bare er 
et 'surt' job, der ikke udgør et nydelsesmæssigt mål i sig selv, men kun er middel til at 
tjene til føden. Hermed synes det klart, hvordan traumet har karakter af en traumati-
sering af muligheden for at nyde at arbejde – at kunne leve op til Fadernavnets impe-
rativ om at nyde. Netop denne nydelsesmæssige valorisering af arbejdet, stemmer helt 
overens med nedenstående citat af Bauman, hvor det påpeges, at kun et arbejde, der 
er en tilfredsstillelse i sig selv, er et arbejde med værdi:

Ligesom andre livsaktiviteter bliver arbejdet nu primært underkastet en æste-
tisk granskning. Dets værdi bedømmes ud fra dets evne til at skabe behageli-
ge oplevelser. Det arbejde der ikke besidder denne evne – som ikke rummer 
'en tilfredsstillelse i sig selv' – er også et arbejde uden værdi (Bauman 2002: 
55).

Nok er de interviewede fyrede arbejdere, men det er altså i egenskab af forbrugere un-
derlagt Fadernavnets nydelsesmæssige imperativ, at de traumatiseres. De fyres som ar-

67



negativt dialektiske meditationer

bejdere, men traumatiseres som forbrugere, hvilket må forstås i lyset af, at traumets 
Reelle rystelse af den symbolske orden altid viser sig på en historisk specifik måde. 
Den symbolske orden har sin historicitet, hvorfor traumet, der kun viser sig som en 
intern rystelse af denne orden, må fortolkes samtids-historisk. Det gode liv i det for-
brugeristiske samfund er ensbetydende med at realisere sig nydende som forbruger – 
også på arbejdsmarkedet – hvorfor det netop i vores samtid er forbundet med betyde-
lige traumer at blive konfronteret med den Reelle umulighed af en sådan realisering: 
„The society of consumers has no room for flawed, incomplete, unfulfilled consu-
mers.“ (Bauman 2004b: 14).

Vejen til nydelsen gennem forbrug og hermed fuldendelsen af det hele subjekt 
er netop spærret traumatisk af det Reelle, og arbejdernes erfaring af traumet består så-
ledes i, at S – ved det Reelles mellemkomst – er umuliggjort til S ̷. Det er klart, at det-
te nydelsesmæssige traume for arbejderne ikke kun drejer sig om deres fremtidige job-
muligheder, sådan som citatet ovenfor nævner det, men også om konsekvenserne af 
deres nuværende jobsituation og ledighed. Her spiller privatforbruget en afgørende 
rolle. Dette indfanger nedenstående citat ganske rammende, hvor arbejderne netop 
bliver adspurgt om, hvorvidt finanskrisen i almindelighed og deres jobsituation i sær-
deleshed har ændret deres livsstil:

Mette: For mit vedkommende er jeg gået over 50 procent ned i løn. Det er 
jo altså mange penge. Det er dét, man har det sjovt for. Så det bliver ikke til 
røde bøffer hver fredag og en god bil, det gør det ikke. Der sparer man. Så 
der går lidt af det sjove med venner, bekendte, familie og sådan noget.

Morten: Skal man lave noget rigtig sjovt, må man spare på andre områder. 

Mette: Lige nøjagtig.

Morten: Det er jo svært, fordi vi har tvillinger på fem år. Så er det svært at 
begynde at spare på noget andet. Der skal jo være til dem også, så man må 
ligesom prioritere og sige, 'så lader vi være med at gøre de ting der'.

Som det fremgår, har arbejdernes ledighed traumatiserende konsekvenser for, hvor 
meget af 'det sjove' – altså hvor meget af forbrugerismens efterstræbte mer-nydelse – 
som det er muligt at konsumere. Det er ikke de basale goder, men netop de nydelses-
mæssige, som der helt eller delvist må gives afkald på. I de andre fokusgrupper næv-
nes i forlængelse heraf, hvordan det er nydelsesgoder som ferier, luksusprodukter, re-
staurantbesøg – slet og ret 'det søde liv' – der står nydelsesmæssigt for skud som følge 
af arbejdernes mindre økonomiske formåen. Det er præcis i lyset af dette afgørende 
tab af mer-nydelsen,  at vi forstår de fyrede arbejdere som traumatiserede forbrugere. 
Som vi skal se i næste kapitel, er det netop denne særlige nydelsesmæssige karakter af 
arbejdernes traume, som den ideologisk-fantasmatiske håndtering drejer sig begæren-
de om.   
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Hele bestræbelsen på at erstatte den virkelige fader med en mere fornem 
er  kun  udtryk  for  barnets  længsel  efter  den  tabte  lykkelige  tid,  hvor 
faderen i dets øjne er fremtrådt som den fornemmeste og stærkeste mand 
(Freud 1988: 286).

KAPITALISMEN OG FADEREN 
Sådan som vi har fremlagt den empiriske analyse indtil nu, har fokus væres på krisen 
som en traumatisk ikke-identitet imellem subjekt og objekt – imellem den symbolske 
orden og finanskrisens Reelle hændelse, der stiller sig i vejen for nydelsen. Arbejderne 
oplever det som et chok ikke at kunne leve op til Fadernavnets nydelses-imperativ, 
hvorfor deres fyring specifikt erfares som en traumatisk-Reel umulighed af  ikke at 
kunne fuldbyrde deres identitet forbrugeristisk. Det er netop denne Reelle umulighed 
af at være et helt subjekt, som vi formaliseret kan skrive som: S ̷. Det er i lyset heraf, at 
nærværende kapitel vil analysere arbejdernes ideologisk-fantasmatiske håndtering af 
krisens Reelle flænge i den symbolske orden, hvorved vores analytiske blik rettes mod 
den imaginære orden. Som opsummeret i figur 6 er pointen, at den imaginære ordens 
fantasmer træder ideologisk til, når flængen viser sig i det symbolske. I fantasmet ek-
sternaliseres det indre traumatisk-Reelle, hvorved man ofte forestiller sig, at nogen står 
i vejen for realisering af min fulde identitet, S, og i denne forstand nydelsen. Den ide-
ologiske forestilling drejer sig således om, at denne nogen (fucking!) har lagt sin klam-
me hånd på mit lille objekt a, som jeg begærende fantaserer om, netop er dét, der kan 
ophæve den traumatiske begærs-dialektik imellem den symbolske orden og det Reelle; 
fantasien er med andre ord drevet af et begær efter det lille objekt a, som kan forløse 
begæret nydelsesmæssigt: S̷◇a. 

Hermed nærmer vi os vores teoretiske forforståelse af, at finanskrisen fantasma-
tisk håndtereres gennem udpegning af en syndebuk; altså at krisens Reelle traumatise-
ring af den symbolske orden eksternaliseres til et produkt af, at 'nogen' har taget rø-
ven på samfundet – at nogen har franarret os lille objekt a. Her tager empirien dog 
røven på os, idet den historie om Faderen, som empirien fortæller, ikke handler om, 
at nogen har taget lille objekt a fra arbejderne, men om hvem der har den falliske po-
tens til give arbejderne nydelsen igen; præcist indfanget i den sproglige forskel imel-
lem om man føler sig taget i røven (af syndebukken), eller om man gerne vil ha' den i 
røven (af Faderen). På trods af, at det sidste har en nydelsesmæssig klang, er der ikke 
desto mindre noget umiskendeligt ubehageligt over dette billede; ikke mindst i lyset 
af de afpolitiserende konsekvenser som denne 'læggen-røv-til' får. 

Prolog: Spekulanterne er døde nu

Lad os tage afsæt i en forbigående observation fra København, der ekspliciterer vores 
teoretiske forståelse om, at finanskrisens Reelle traumatisering af den symbolske or-
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den håndteres fantasmatisk gennem et symbolsk mord på krisens  syndebuk. På en 
spadseretur rundt på Nørrebro i februar 2009 passerer vi en husmur, hvor der med let 
kluntede kapitaler står skrevet: 'Spekulanterne er døde nu...'. En lokal beboer fortæl-
ler os, at hendes underbo, der var stærkt irriteret over hærværket af deres husfacade, 
tre gange har malet grafitti-budskabet over, men at det hver gang – i ly af natten – var 
blevet malet op igen. Og således insisterede budskabet nu igen på den ellers nymalede 
husfacade. Hvordan kan dette budskab opsummere vores teoretiske forforståelse? Lad 
os forklare dette med en parallelisering til en vits, som Žižek fremlægger således:

At  an  art  exhibition  in  Moscow,  there  is  a  picture  showing  Nadezhda 
Krupskaya, Lenin's wife, in bed with a younger member of the Komsomol. 
The title of the picture is 'Lenin in Warsaw'. A bewildered visitor asks a 
guide:  'But where  is  Lenin?'  The guide  replies  quietly  and with dignity: 
'Lenin is in Warsaw' (Žižek 1989: 178).

Det, som vitsen på spidsfindig vis indfanger, er, hvordan sproget altid allerede griber 
ud efter et objekt, der imidlertid aldrig kan repræsenteres direkte i sproget selv. Ob-
jektet,  altså  i  dette  tilfælde  'Lenin  i  Warsaw',  er  således  fraværende  i  selve  bil-
ledsproget, men er ikke desto mindre dét, som billedet drejer sig om. Sproget er såle-
des ikke blot selv-referentielt, som idealismen og særligt dens socialkonstruktivistiske 
varianter postulerer, men refererer begrebsligt til et objekt – med forrang! Dette er 
netop pointen med vores negative dialektik: Sproget forsøger at opnå identitet med et 
indre objekt,  der  imidlertid  qua sin forrang,  altid  allerede  har ikke-identitet  med 
sprogets begreb. Billedet af Lenins kones unoder svarer altså til begrebet, hvis objekts-
telos er Lenin, som midlertidig er fraværende i – altså har ikke-identitet med – bille-
dets begrebslige illustration af virkeligheden. Žižek opsummerer dette negativt dialek-
tisk som, at „(...) what we have here is precisely the difference subjekt/objekt. 'Nadezhda 
Krupskaya in bed with a young Komsomol member' is the subject of the picture; 'Le-
nin' in Warsaw' is its object“ (Žižek 1989: 179).

Vores argument er nu, at det er en tilsvarende ikke-identisk relation imellem 
subjekt og objekt – imellem den symbolske orden og det Reelle – som kan findes i 
graffiti-budskabet fra husfacaden på Nørrebro. Grafitti-budskabet er her sprogets be-
greb om virkeligheden, der refererer til et fraværende objekt, hvilket er finanskrisens 
traumatisk-Reelle hændelse i dette tilfælde. Grafitti-budskabet repræsenterer således 
ikke objektet direkte i sin begrebsliggørelse af virkeligheden – finanskrisen nævnes jo 
ikke – men ikke desto mindre er budskabet kun meningsfuldt som en traumatisk ef-
fekt af finanskrisens Reelt-objektive hændelse. Det Reelle er netop „(...) a cause which 
in itself does not exist – which present only a series of effects.“ (Žižek 1989: 163). I 
denne forstand viser finanskrisens traumatisk-Reelle flænge sig netop dér, hvor sym-
boliseringen kommer i begrebsligt underskud. Og det er netop som resultat af dette 
ikke-identiske underskud internt for det symbolske, at de ideologiske fantasmer træ-
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der maskerende til. Således er det interessant, hvordan grafitti-budskabet samtidigt 
tilbyder sig som et ideologisk fantasme i tråd med vores forforståelse: Altså et fantas-
me, hvor 'spekulanterne' er syndebukke, der nu er 'døde' efter at være blevet slået i 
ihjel, som hævn for at have frataget samfundet dets lille objekt a. Budskabet, 'Speku-
lanterne er døde nu...', opsummerer altså på en og samme tid, hvordan det symbolsk-
sproglige er rystet, og hvordan dette som en traumatisk effekt af det Reelle håndteres 
ideologisk-fantasmatisk.

Jump you fuckers! Begæret, krisen og syndebukken

Under en protest foran New York Stock Exchange i september 2008, mod en økono-
misk nødplan for USAs banker, bar en aktivist et skilt med påskriften: 'JUMP! You 
fuckers!'. Det var et tydeligt budskab til børsspekulanterne på Wall Street, der ikke 
var til at tage fejl af: Spekulanterne skal tage deres skyld på sig, og kopiere deres for-
gængere fra børskrakket i 1929, og tage springet ud af vinduet i døden. Her er speku-
lanterne altså ikke døde endnu, men der udtrykkes et vredt fantasme om, at det netop 
bør gå sådan. Hvad der således er interessant ved protest-skiltet er, hvordan  vreden 
netop er den følelsesmæssige 'motor' for udpegningen af syndebukken, og at denne 
følelse derfor udgør et godt 'operationelt mål' for syndebuks-udpegningens karakter. 
Lad os derfor nu med øje for vreden indkredse, hvordan Girard forstår udpegningen 
af syndebukke som en måde at håndtere begærs-mimetiske kriser a la finanskrisen.

Det girarske ræsonnement er simpelt og hårdtslående; et ægte less is more argu-
ment (jf. f.eks. Girard 1986; 2001: 38; Jensen 1991: 48-51): I situationer med be-
gærs-mimetiske kriser, altså præcist dér, hvor hænderne oplever den Reelle umulighed 
af at gribe det samme objekt, udpeges der en fantasmatisk syndebuk, der gøres an-
svarlig for krisens traume. Som løsning på den konflikt, der opstår, når hænderne gri-
ber forgæves efter objektet, peges der på en arbitrært udvalgt syndebuk, hvorved en 
midlertidig enighed opnås hænderne imellem. I stedet for at hænderne begynder at 
'slå begærende på hinanden', peges der i forsonende fællesskab på syndebukken. I 
denne forstand udgør udpegningen af syndebukke netop en måde at opnå social or-
den i et samfund, der ellers er præget af en kritisk grad af begærs-mimetisk uligevægt, 
uorden og krise. Det skaber med andre ord en fornemmelse af sammenhæng i sam-
fundet, når man kollektivt kan rette sin vrede imod ét individ (eller eventuelt en ho-
mogen gruppe) og sige: 'Det er din skyld.' Mordet på syndebukken er ifølge Girard 
den yderste og historisk set ikke ualmindelige konsekvens heraf. Denne sammenhæng 
imellem den begærs-mimetiske krise og den 'socialt forsonende' vrede imod synde-
bukken (eller 'surrogat offeret' der er synonymt hermed) kommer koncist til udtryk i 
nedenstående citat:
 

(...)  the  surrogate  victim  will  eventually  appear  and  reconcile  the  com-
munity; the sheer acceleration of the crisis, linked to the progressively accu-
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mulating mimetic effects, will make the designation of such a victim auto-
matic (Girard 1987: 25).

Det er værd at hæfte sig ved, at udpegningen af syndebukken netop sker som en 'au-
tomatisk' reaktion på de akkumulerende effekter af begærets mimesis. Denne betragt-
ning er interessant, idet vi i 'Kapitalismen og krisen' argumenterede for, at finanskri-
sen netop har karakter af et mimetisk akkumulerende overforbrug. Her er det endvi-
dere afgørende, at disse girardske betragtninger går fint i samklang med Žižeks ideo-
logi-begreb, hvis understregning af den fantasmatiske eksternalisering af det Reelles 
interne traumatisering af den symbolske orden, ofte har en genuint syndebuksteore-
tisk karakter.

Således er det heller ikke nogen tilfældighed, at Žižek (2001: 113; 1992: 64f; jf. 
også Pound 2008: 43-48), som vi har været inde på, ofte forklarer ideologiers fantas-
matiske virke med henvisning til den vesterlandske histories syndebuk par excellence: 
Jøden. Som Žižek selv undertreger det, er antisemitismen den 'reneste inkarnation af 
ideologi', med sin fantasmatiske illusion om at Jøden har det lille objekt a, som netop 
kan forløse begæret. Som Žižek formulerer det: „'Society doesn't exist', and the Jew is 
its symptom.“ (Žižek 1989: 140). I den tramuatiske erfaring af, at samfundets sym-
bolske orden altid allerede er ikke-identisk flænget af det Reelle – hvorfor det så at 
sige ikke-eksisterer som en harmonisk-nydelsesfuld helhed – udpeges Jøden fantasma-
tisk som den eksterne årsag hertil. Jøden er i denne forstand symptom på den mangel 
i det symbolske, som det antisemitiske fantasme forsøger at skjule: „(...) the 'symp-
tom' appears as some alien, disturbing intrusion, and not as the point of eruption of 
the otherwise hidden truth of the existing social order.“ (Žižek 1991: 140). Ideologi-
ske fantasmer handler ifølge Žižek (2005d: 60) som oftest om, at nogen har taget lille 
objekt a fra mig, således at jeg drevet af jalousi finder en ekstern-fantasmatisk årsag, 
der bærer skylden for min ikke-nydelse.30 Som Nylander således påpeger det, fungerer 
symptomet som en syndebuk:

(...) den ideologiske fantasien om en slik  syndebukk [vil] i praksis fungere 
som et slags utopisk pant: hvis vi bare lykkes med å kvitte oss med eller lege 
dette  symptomet,  kan  Ordenen  virkeliggjøre  sin  iboende  streben  etter 
harmonisk, organisk enhet! (Nylander 2001: 258, vores kursivering).

Hvis vi relaterer denne fantasmatiske syndebuksdynamik til finanskrisen, er det såle-
des sigende, at Žižeks egen analyse heraf,31 netop benytter sig af et meget klart synde-

30 Tænk blot på analysandens klassiske fantasmatiske forklaring på livets genvordigheder: 'Det er også 
bare fordi min far døde da jeg var lille'. Dette fantasme er netop symptomet på, at analysanden 
ikke er kommet overens med sit eget begær efter at være et helt S, hvorfor dette symptom har ka-
rakter af 'syndebukken', der får skylden for alt det vanskelige i livet; for at analysanden oplever sig 
selv som det spærrede subjekt: S ̷. 

31 Om dette ender med at blive Žižeks endelige analyse af finanskrisen må tiden vise, idet hans nye-
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buksteoretisk sprogbrug. Her konvergerer den girardske teori således klart med Žižeks 
ideologibegreb, når han påpeger, hvordan den ideologiske fortolkningskamp om fi-
nanskrisen højst sandsynligt ikke ender med, at kapitalismens immanente kriseten-
denser problematiseres. Men at systemet som sådan går fri, idet man fantasmatisk ud-
peger et symptom på krisen, der får status af syndebuk og derfor må ofres. I stedet for 
at forholde sig til systemets interne umulighed – dets systemiske traume – eksternali-
seres denne umulighed, der således miskendes som et kontingent produkt af eksterne 
omstændigheder. Som Žižek siger det: 

The main task of the ruling ideology today, is to make this crisis – this melt 
down – appear not as a something inscribed into the very dynamic of the sy-
stem, but some kind of a contingent malfunctioning of the system due to, I 
don't know, bad legislation, bad politics and so on. To sacrifice individuals 
wrong decisions, and to save the system. And this is what everyone is look-
ing for today. Unfortunately I think this reading will win. The reading that 
will redeem the system. 'No, it wasn't in the system itself, just some wrong 
decisions'. (…) To make it contingent.32

Som vores teoretiske forforståelse har en sådan syndebuksteoretisk tese været retnings-
givende for vores metodiske tilgang til empirien. Herunder særligt med hensyn til ud-
arbejdelsen af vores spørgeguide, hvor vi modererede fokusgruppediskussionerne til at 
'kredse om' finanskrisens ikke-symboliserbare traume. Hermed var vores analytiske 
ærinde at afsøge, hvorvidt finanskrisens Reelle flænge af arbejdernes symbolske orden 
lukkes  vredt  med et  syndebuks-fantasme.33 Med inspiration  fra  Flyvbjergs  (1991: 
149ff ) originale overvejelser om kvalificeret casevalg har vi endvidere ladet denne for-
ventning om vreden imod syndebukke, været styrende for vores valg af en homogen 
gruppe af fyrede arbejdere til vores fokusgrupper, idet vi regnede med, at vreden her 
ville være udtalt. De har noget at være sure over! I denne forstand udgør de inter-
viewede arbejdere en af finanskrisens 'taber-grupper' (det som Flyvbjerg ville kalde en 
'kritisk case'),  der  har  betydningen for generaliserbarheden af  vores  kvalitative be-
tragtninger: 'Hvis vreden ikke findes hos denne gruppe mennesker, så findes den næp-

ste, og på skrivende tidspunkt, endnu ikke udgivne bog,  First as Tragedy, Then as Farce, først ud-
kommer senere på året.

32 Transkiberet fra et radiointerview med Žižek september 2008, omhandlende bl.a. finanskrisen, kan 
høres på: http://odeo.com/episodes/23410293-Žižek-interview-financial-crisis

33 Konkret opbyggede vi en todelt spørgeguide (se bilag), hvor første del omhandlede krisen som det 
Reelles flænge af det symbolske, hvorved vi forsøgte at tale rundt om 'traumet' ved at spørge til de 
personlige såvel som samfundsmæssige konsekvenser af krisen. I anden del lod vi dernæst diskussio-
nen handle om de imaginære-ideologiske håndteringer heraf, herunder spørgsmålet om vrede og 
syndebukke. Fremfor kun at stille spørgsmål lod vi her diskussionen tage afsæt i en række billeder 
(bl.a. Christiansborg, Danske Banks logo og Stein Bagger), for derved at afgøre, hvorvidt arbejder-
ne kunne 'spejle' sig i disse imaginære billeder af potentielle syndebukke og således bringe dem fan-
tasmatisk-vredt i anvendelse. Således er spørgeguiden vores forsøg på at operationalisere Lacans tre 
ordener metodologisk, hvilket den kvalitative metodelitteratur ellers ikke giver noget bud på. 
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pe hos nogen grupper i samfundet'.

Vreden og røvhullerne

Lad os nu se, hvilken empirisk frugt, denne metodiske tilgang har båret – er arbejder-
ne vrede på en syndebuk, som de anser for skyldige i, at de har mistet mer-nydelsen? I 
første omgang lader tesen sig delvist underbygge af den måde, hvorpå vreden kommer 
til  udtryk hos arbejderne. Dette sker i mere eller mindre eksplicitte vredesudbrud, 
hvor en person eller institution kædes direkte sammen med eller anses som egentlig 
skyldig i finanskrisen. Her nævnes blandt andet nogle af de større danske banker, po-
litikere og også finansmanden Stein Bagger. Disse udbrud af vrede, der altså taler for 
eksistensen af syndebukke, er for fleres vedkommende produktet af en fantasmatisk 
spejling i et af de føromtalte imaginære billeder. Et godt eksempel er en kommentar 
fra en arbejder, der faldt vredt og prompte, da vi lagde et billede af Danske Bank og 
Roskilde Banks logoer på bordet: „De er nogle røvhuller.“ Slet og ret. Her er der in-
gen tvivl, ingen refleksive overvejelser om skyldsspørgsmålet, og budskabet er ikke til 
at tage fejl af. Bankerne og deres direktører er nogle røvhuller, som man er vred på. 
Denne spontane vredesytring bliver senere i fokusgruppen uddybet nærmere af sam-
me arbejder med et argument om at bankerne har skabt krisen ved uhæmmet at låne 
penge ud. Fantasmet bærer således syndebukkens præg, idet vreden retter sig imod én 
skyldig aktør, som krisens traume eksternaliseres til; det er bank-røvhullerne, der er 
krisens ophav, og som derfor udråbes fantasmatisk-vredt til syndebukke.  

Et af de tydeligste eksempler på sådanne vredesudbrud kom i forbindelse med 
en diskussion af Roskilde Bank, der sammenlignes med en fodboldklub, der bliver 
ved at sælge billetter til sine kampe på trods af, at den allerede er gået økonomisk 
konkurs. Her artikuleres tilsvarende følelse af, at der er 'nogen', som har siddet og 
kalkuleret på, hvordan 'de' kan tjene penge på andres tillid. På klar ideologisk vis fan-
taseres der altså om en 'bagvedliggende sandhed', om at nogen bevidst har villet tage 
røven på dem, at nogen har taget lille objekt  a. Arbejderne forestiller sig her, at le-
delsen har vidst, at det ville gå galt, men at den alligevel er blevet ved med at lave for-
retning. Dette reageres der stærkt på og kalder sådanne handlinger for 'frække' og 
'noget svineri'. Disse fantasmatiske forestillinger udtrykker netop idéen om, at synde-
bukkens perverst-kriminelle handlinger er finanskrisens ophav: 

Mette: Det er måske også det med, at folk prøver at overleve ved at hytte sit 
eget skind ikke også?

Morten: Prøver at få nogle penge ud af det.   

Peter: Ja, men det er fandeme noget svineri.

Mette: Det er noget svineri, det kan vi hurtigt blive enige om, fordi det hø-
rer sig ingen steder hjemme.

Peter: Det var det samme de prøvede at gøre i Roskilde Bank ikke?
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Mette: Lige nøjagtigt.

Morten: Det var jo fordi de var ved at gå [konkurs].

Peter: Det har de andre da også vidst. Boldklubben har da vidst det. 

Morten: Ja, det ved de da. Der er nogen som sidder i en ledelse og ved det. 

Peter: Det er noget svineri. 

Mette: Det er frækt. Det er modigt, vil jeg sige, men frækt. 

Morten: De skulle edderrådme have en røvfuld, det vil jeg sige. 

(flere griner)

Morten: Man skulle give dem en røvfuld, der gjorde det der. 

Interviewer: Man bliver lidt vred eller?

Peter: Ja, det tror jeg. 

Morten: Ville du ikke føle dig snydt da? (henvendt til intervieweren)

I første omgang kulminerer vreden i Mortens udsagn om, at de skulle 'have en røv-
fuld'. Imidlertid forstås dette udsagn som en form for vits af de andre arbejdere, der 
griner af hans kommentar. Derfor er det først i opfølgningen, at vreden bliver helt ty-
deligt, da intervieweren spørger validerende til vreden, hvorefter Morten retter et re-
torisk-anklagende spørgsmål til intervieweren: 'Ville du ikke føle dig snydt' i sådan en 
situation? Her hører vi ekkoet af, at respondenten selv føler sig snydt for sin nydelse, 
som syndebukken har franarret ham. Den fantasmatiske eksternalisering viser sig altså 
i en vred anklage om, at syndebukken ikke bare har nydt det lille objekt a, men har 
snydt samfundet og arbejderen for dét. Stemningen blev i fokusgruppen et kort se-
kund ubehagelig, og udbruddet efterfulgtes af et par kunstigt-lange sekunders tavs-
hed. Det vrede udtryk bare hang i luften, og kom da til at indkapsle den fælles ople-
velse: Man er blevet snydt af røvhullerne.

Syndebukstesens antiteser, vredens modereringer

Selvom vi således delvis kan understøtte syndebukstesen med en række empiriske be-
tragtninger om vreden, skal det blive klart, at disse vredesytringer ikke er arbejdernes 
væsentligste fantasmatiske måde at håndtere krisens traumatisering af nydelsen. Dette 
var som nævnt ikke, hvad vi forventede i lyset af vores forforståede betragtninger om 
og udvælgelse af finanskrisens regulære 'tabere' som analyseobjekt, hvorfor vi i analy-
sen af vores fokusgrupper i langt tid forsøgte at smyge os analytisk udenom. Frem for 
at give empirien den forrang, som den analytisk kunne bære – og i denne forstand 
lade sig overraske af objektets karakter (O'Conner 2004: 53), sådan som det netop er 
det afgørende løfte ved det kvalitative perspektiv (Hastrup 1992; 2003: 416; Baarts 
2005: 8-10) – arbejdede vi systematisk på forskellige støtte-hypoteser, der i værste la-
katoske forstand, kunne redde vores syndebukstese.34 Det konkrete metodiske greb, 

34 Vores bærende støttehypotese var således et slags tidsargument om, at der øjensynligt  havde været 
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der på afgørende vis indløste det analytiske objekts overraskelse, var, at vi i dele af ud-
forskningsprocessen forpligtede os respektivt på teorien og empirien, og således be-
nyttede, hvad man med Denzin (1989: 239) kan betegne som 'investigator triangula-
tion'.  Hermed drager man fordel af,  at flere forskeres triangulerende blikke ser og 
lader sig overraske af flere forskellig aspekter ved objektet.35

Disse metodisk-analytiske greb har udmøntet sig i fire empirisk informerede 
modereringer af vredestesen, hvor det viser sig, at vreden med fordel kan reformuleres 
som et mere sammensat fænomen. De første to modererende omtydninger (velfærd 
som ikke-vrede; kynisme som skam), som vi skal se på i dette afsnit, vedrører synde-
buks-vreden som en almen social dynamik, mens de næste to modereringer (vrede 
som ambivalens; globalisering som kastration) specifikt vedrører karakteren af synde-
buks-vreden imod finansmanden Stein Bagger og de folkevalgte politikere.

Velfærd som ikke-vrede: Fra mer- til minimumsnydelse

Det er et gennemgående træk i fokusgrupperne, at arbejderne ikke mener, at krisen 
vil få fatale følger for det danske samfund, hvilket kommer til udtryk i formuleringer 
som: 'Danmark skal nok klare det'. Vi vil her argumentere for, at den fantasmatiske 
syndebuksvrede modereres af et 'konkurrende fantasme', som er afledt af organiserin-
gen af  den danske  velfærdsstat.  Fantasmet er,  at  velfærdsstaten sikrer  et  eksistens-
grundlag – og derved et minimum af nydelse – for alle, hvorved det aldrig kan gå helt 
nydelsesmæssigt galt for den enkelte. Således afspejler dette velfærdsstatslige fantasme 
det danske socialdemokratiske velfærdsstatsregime, som beskrevet af Esping-Andersen 
(1990: 27-28, 75), hvis kombination af universalisme og en høj grad af dekommodi-
ficering netop muliggør, at flertallet af danskerne kan opretholde et højt minimum af 
nydelse uafhængige af tilknytningen til (arbejds)markedet.

Det afgørende ved velfærdsfantasmet er, hvordan det så at sige stiller sig i vejen 
for, at nogen syndebuk kan tage så meget af lille objekt a, at nydelsen undergraves to-
talt: Nok er mer-nydelsen, som vi har set det ovenfor, antastet traumatisk af den Reel-
le krise, men fantasmet om velfærdsstaten har udspændt et fantasmatisk sikkerhedsnet 
af  minimums-nydelse under arbejderne. Præcis dette dæmper den vrede der med en 
lacaniansk formulering fremkommer, når det Reelle og den symbolske orden på trau-
matisk  vis  'skurrer'  mod  hinanden  (Lacan  2007:  127);  når  'gearkassen  børster 

vrede da finanskrisen og skandalen om IT-Factory for alvor ramte medierne og befolkningen i de-
cember 2008, men at vreden med tiden var ebbet ud. Da vi udførte vores interview i marts og april 
2009, bortforklarede vi således den kun delvise vrede med, at vi var 'kommet for sent' til at opleve 
den spontane vrede. Dette er selvsagt spekulativt, og det er vores klare opfattelse, at vores nye sam-
mensatte vredesforståelse, er en bedre forklaring nu som da. 

35 Således var det den ene af os, der i udforskningsprocessens tidlige fase stod for kodning og analyse 
af de transskriberede interviews, mens den anden af os var mere fokuseret på de teoretiske hypote-
ser.  Disse  forskelligartede blikke på analysens objekt  – der  respektivt  problematiserede teoriens 
subsumptioner af objektet, og empiriens suspention af det teoretisk-abstrakte overblik – var således 
vores afgørende triangulerende greb til at give det analytiske objekt forrang.
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tænder', som Hyldgård (1998: 66) formulerer det metaforisk. Og i dette lys kan man 
altså spørge, om ikke den danske velfærdsstats garanti af minimumsnydelse tilsætter 
passende mængder af fantasmatisk olie, der får gearkassens tænder til at glide nydeligt 
i hak, hvorved vreden mildnes? Et sådan fantasme kommer netop til udtryk i den ne-
denstående diskussion, hvor arbejderne har en klar forestilling om, at Danmark som 
land vil klare sig godt igennem krisen, netop fordi det aldrig kan gå helt nydelsesmæs-
sigt galt: 

Interviewer: Bliver man lidt harm over den måde, som de [politikerne] har 
tacklet det på?

Benny: Det synes jeg ikke. Jeg tror, at vi er et af de bedre stillede lande i kri-
sen. 

Michael: Dette er en nedtur på første klasse, det må vi erkende. Efter at jeg 
har mistet hus, lejlighed og bil, hvad så? Jamen, så får jeg jo en toværelses et 
sted. Vi har jo et godt liv. 

Interviewer: Så I har en optimisme, eller hvordan?

Michael: Overhovedet ikke, men det er realistisk, og vi kommer ikke til at gå 
nøgne rundt som i Afrika. Du får en tvangsauktion, går konkurs og er uden 
penge. Hvad så? Du får stadig mad og kan leve, hvis du gider arbejde og 
ikke giver op. Hvis man gerne vil tage almindelige lavtlønnede jobs. 

Her prøver vi direkte at validere vredestesen, ved at spørge om, hvorvidt arbejderne 
bliver vrede over den måde, politikerne har håndteret krisen. Vreden afvises imidler-
tid med henvisning til de konsekvenser, der som følge af velfærdsstatens indgriben, al-
drig kan blive fatale. Krisen er som det rammende formuleres 'en nedtur på første 
klasse'. Hermed er velfærdsstaten netop et virksomt fantasme, der udkonkurrerer vre-
des-fantasmet om syndebukken. Traumet over at være det spærrede subjekt, S̷, der er 
tvunget til at have et 'almindeligt lavtlønnet job', håndteres altså med et fantasme 
om, at velfærdsstaten sikrer, at det 'gode liv' ikke skal opgives som sådan. Velfærdssta-
ten tilbyder fantasmatisk et fælles nydelsesmæssigt minimum af lille objekt a'er, S̷◇a,  
der begrænser traumet og derved vreden: Her er det altså ikke fantasien om, at nogen 
er skyld i krisen, der håndterer traumet, men i stedet er det fantasien om en velfærds-
statslig minimumsnydelse, der kompenserer ideologisk for den traumatisk tabte ny-
delse. 

I lyset af disse velfærds-fantasmatiske betragtninger må vi kritisere den tendens 
hos Žižek til teoretisk at reducere fantasmer til den vrede anklage om, at nogen har 
frataget mig lille objekt a (se f.eks. 2008c: 95; 2005d: 60). Dette synes for Žižeks ved-
kommende at være produkt af, at han i ringe grad forholder sig til opkomsten af fan-
tasmer som afhængige af  socialt-strukturelle omstændigheder. Det er altså en sådan 
sociologiske betragtning, hvor den enkeltes nydelsesmæssige traume (i egenskab af fy-
ret) sættes ind i en institutionel kontekst (den danske velfærdsstat), der må udgøre 
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den teoretiske ramme for analysen af fantasmet. Pointen er hermed, at når Žižek be-
driver 'fantasmologi' indenfor forskellige samfundsmæssige kontekster – 'det postmo-
derne', 'forbrugssamfundet', 'et liberalt samfund' eller 'et totalitært styre' – står de 
strukturelle  overvejelser  desangående  ofte  svagt.  Det  samfundsmæssigt-strukturelle 
bliver blot behandlet som en tom etiket (se endvidere Myers 2003: 109). Ofte mang-
ler han i sine analyser en sociologisk forståelse for, hvordan aktørernes fantasmer me-
dieres strukturelt. Når Žižek således synes optaget af at vise det 'universelle' i fantas-
met – altså hvordan aktøren på fantasmatisk vis udpeger noget kontingent-eksternt 
som skyld i traumet – mister han blikket for, at fantasmet ikke behøver at have synde-
buks-misundelsens karakter. Fantasmet kan som betinget af den strukturelt-instituti-
onelle kontekst, meget vel have optimismens karakter, hvilket netop er dette afsnits 
argument. 

Vigtigheden af at bedrive sociologisk informeret fantasmologi, kan man forvisse 
sig om med et komparativt udblik på, hvordan andre strukturelt-institutionelle kon-
tekster end den danske velfærdsstat betinger fantasmerne. Således er det slående, hvil-
ken grad af vrede mod krisens syndebukke, der har præget protesterne i andre euro-
pæiske lande med mindre kompenserende velfærdsregimer. Det måske bedste empiri-
ske eksempel herpå er Storbritannien, hvor vreden blev rettet direkte imod enkeltper-
soner, som entydigt blev gjort til krisens syndebukke. Dette fik ligefrem et voldeligt 
udtryk, da den tidligere chef for Royal Bank of Scotland fik vandaliseret sit hjem og sin 
bil i marts 2009 (BBC News, 25. marts 2009). Vreden viste sig igen i maj 2009, hvor 
målet for en stor protestdemonstration under G20 mødet var Londons finansdistrikt. 
Det resulterede i flere smadrede banker og sloganet 'burn a banker' blev skrevet hen 
over flere bankfacader (guardian.co.uk, 1. april 2009). Den afgørende strukturelt-in-
stitutionelle pointe er her, at Storbritannien – og f.eks. Grækenland, hvor der ligele-
des har været uroligheder (se Information, 20. dec. 2008) – netop er eksempler på de 
to andre velfærdsregimer som Esping-Andersen (1990: 22, 41f ) opererer med, hen-
holdsvis det liberale og konservative regime. De har begge en lavere grad af dekom-
modificering (dog særligt England) og universalisme (dog særligt Grækenland) sam-
menlignet med det danske regime. Således synes det rimeligt at hævde, at radikalite-
ten af den vredt-fantasmatiske udpegning af syndebukke hænger sammen med disse 
regimers lavere niveau af minimums-nydelse. I disse lande kan fantasmet ikke nære 
sig ved den materielle 'knaphed på knaphed',  der kendetegner det danske regime, 
hvorfor der i Storbritannien og Grækenland ganske enkelt er mere – altså mindre 
mer-nydelse – at være vred over. 

Kynisme som skam: Moralsk ubehag ved den oplyste falske bevidsthed

Et centralt argument i Žižeks (1989: 28-30) opdaterede ideologikritik er, at ideologi-
erne af i dag ikke, som det var Adornos klassiske marxistiske konception, har karakter 
af en 'falsk bevidsthed', men netop af en oplyst ditto. Her abonnerer han således på et 
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sloterdijksk argument om, at nutidens oplyste falske bevidsthed ikke er på et videns-
niveau, men derimod på  handlingens. Herved består det ideologiske i, at man ude-
mærket ved, hvad man gør, men at man kynisk uanfægtet af de dårligdomme, man så-
ledes er bekendt med, blot  handler videre. „The discontent in our culture has assu-
med a new quality: It appears as a universial, diffuse cynicism.“ (Sloterdijk 1987: 3), 
hvis ideologiske kerneproblem altså er, at folk handler imod bedre vidende. I dette 
kyniske lys ville den žižekske formodning være, at arbejderne godt ved, at den fantas-
matiske udpegning af syndebukke er usand, men at de på handlingens niveau allige-
vel  gør det; altså at de imod bedre vidende retter en fantasmatisk-eksternaliserende 
vrede imod en syndebuk. 

Denne kyniske  formodning taler  empirien dog imod,  idet  arbejderne  ofte 
vedkender sig deres egen viden om, at de faktisk er uvidende om, hvem der er skyld i 
finanskrisen, hvorved vreden på (tale)handlingens niveau modereres. Arbejderne ud-
peger ikke blot kynisk en syndebuk at være vred på, selvom det indrømmet ville være 
'dejligt nemt' at lade kynisk som om. Således tager arbejderne konsekvensen af deres 
ikke-viden, sådan som nedenstående citat på eksemplarisk vis indfanger det:

Jakob: Jamen det er svært at gennemskue, hvad der er sket.  Og hvis der 
kommer nogen og siger, 'det er pengespekulanter', og at finanskrisen det er 
deres skyld. Det er jo nemt. Det er jo dejlig nemt. Forstå mig ret, hvis det er 
konspirationer, og det hele det er planlagt, så er det jo nemt at have nogen at 
pege fingre ad. Du skal jo have en syndebuk i sådan et tilfælde. Men altså, 
hvordan tingene hænger sammen helt nøjagtigt, det ved jeg ikke. Altså jeg 
render ikke og er mistroisk. 

Som vi ser her, er lysten til vrede latent, idet arbejderen ønsker, at han var vred, så 
han kunne give skylden til en syndebuk. Tvivlen om skylden, gør dog at vreden for-
bliver på ønskestadiet. Det er karakteristisk for de ikke-kyniske udmeldinger, der er 
rigt repræsenteret i interviewmaterialet, at de ofte næres af en moralsk følelse af an-
stændighed, hvor kynismen dømmes moralsk ude, og vreden derved modereres: Såle-
des udtrykker flere af arbejderne sig som, at det 'ikke er i orden' amoralsk blot at ud-
pege nogen kynisk som syndebuk. Som det fremgår i det nedenstående citat, trækkes 
der en klar moralsk grænse imellem en kynisk udpegning af syndebukke, der affejes 
som amoralsk, og en retfærdig straf af dem (f.eks. revisorer), der med sikkerhed ikke 
har gjort deres arbejde godt nok: 
 

Interviewer: Det er ikke rimeligt at pege fingre af nogen, eller hvordan?

Maja: Jo, hvis du kan finde lige nøjagtigt den person, som er skyld i det, så 
er det i orden. Men det der med, at 'det er din skyld', eller 'det er nok din 
skyld', det er det ikke. Det synes jeg ikke er i orden, at man går ind og siger, 
at den person var skyld i det. Det kan man ikke.
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Morten: Der er stadigvæk nogen af de sager, hvor man siger, der burde have 
været nogle mennesker, som havde set det der. Bare det, at du burde have set 
det i det arbejde, du får løn for, så burde du ikke være i den stilling længere. 
Det er da min fuldstændige holdning. Hvis jeg laver noget rigtig rigtig lort, 
så er jeg fandeme ikke i mit arbejde mere, og det burde de heller ikke være. 

(...)

Interviewer: Så er der nogen, som måske burde straffes på den måde, eller?

Peter: De burde stilles til  ansvar.  Alle de aktionærer, der har mistet deres 
penge i Roskilde Bank, ville nok også meget gerne se en synder, er jeg sikker 
på. 

 
Her ser vi igen ønsket om at ville være vred, som nogle gange slår om i egentlige vre-
desudbrud, som vi viste tidligere, men oftere modereres vreden, og kynismen afgræn-
ses moralsk. Netop i dette lys synes det rimeligt at spørge, om ikke Žižek stiller en for 
entydig kynisk diagnose over nutidens samfund –  med en underbetoning af samfun-
dets moral til følge – når han følger Sloterdijks argument om, at ubehaget i vores kul-
tur har antaget en ny, kynisk kvalitet? Hvad der her hentydes til er selvfølgelig Freuds 
(1983) bog Kulturens byrde, der argumenterer for, hvordan kulturen lægger sig som et 
moralsk-byrdefuldt ubehag på det ellers vilde menneske i form at sociale skyld- og 
skamfølelser. Sloterdijks argument er, at det ubehagelige nye ved nutidens kultur er, 
at Freuds samfundsdiagnose er blevet vendt på hovedet: At vor tids kynisme har af-
moraliseret kulturen. Præcis her  konvergerer Sloterdijk med nylacanianeren Žižeks 
samfundsdiagnose, der samstemmer med Lacans pointe om, at vores samtid er 'skam-
løs' (Lacan 2007: 182).

Lad os replicere teoretisk – og det psykoanalytisk – idet denne kyniske diagnose 
synes at tale imod empiren. Hermed ikke sagt, at vores kultur ikke også er præget af 
det kyniske ubehag; vores pointe er blot, om ikke den žižek-sloterdijkske konception 
overser,  hvordan dette  kyniske  ubehag modereres  af  et  moralsk  ubehag?  Med dette 
spørgsmål knytter vi an til Scheffs (1990: 76; Scheff og Retzinger 2001) sociologiske 
teori om dialektikken imellem vrede og skam, der har sit ophav i Lewis' (1971) klassi-
ske psykoanalytiske teori.  Det teoretiske argument,  der netop bliver  empirisk me-
ningsfuldt i nærværende sammenhæng, er, at skammen er det sociale livs grundlæg-
gende moralske følelse, og at skam er forbundet med socialt ubehag. Problemet er 
imidlertid, hvis dette ubehag betyder, at subjektet i stedet for at verbalisere skammen 
og de sociale problemer, der foranlediger den, holder den indestængt og lader den 
forblive ikke-erkendt. Konsekvensen af denne ikke-verbaliserede modus af skammen 
er ifølge Scheff, at vreden bliver dén følelsesmæssige forsvarsmekanisme, der kan hol-
de ubehaget ved den ikke-erkendte skam stangen. Vrede er således i dette perspektiv 
snævert forbundet med en ikke-erkendt, ikke-verbaliseret skam. 

Er pointen i forlængelse i denne scheffske teori om vrede og skam ikke, at ar-
bejderne oplever en skam – et ubehag – over kynismen, hvilket de netop erkender ver-
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balt,  hvorfor  vreden modereres?  I  fokusgrupperne  optræder  der  således  følelser  af 
skam over at have lyst til at være vred (og til tider ligefrem komme til at give los for 
denne vrede) på trods af  ens oplyste ikke-viden om, hvem finanskrisens skyldige er. 
Hvor denne skam således er produkt af, at man ved, at man ikke ved, hvem syndebuk-
ken er, udtrykkes endvidere også skamfølelser over, at man ved, at man selv har ydet 
bidrag til finanskrisens overforbrug. Det afgørende ved disse følelser af skam er imid-
lertid, at vreden ikke får lov at løbe ikke-erkendt løbsk, idet de interviewede verbalise-
rer deres skam. Her kan vi citere fra vores pilot-fokusgruppe, der illustrerer, hvordan 
skammen over eget ansvar for krisen dernæst forstærkes af skammen over faktisk at 
have lyst til at udpege en syndebuk, men hvordan verbaliseringen af disse skamfølelser 
virker modererende på vreden. Her udpeges der således ikke fantasmatisk-vredt en 
syndebuk: 

Interviewer: Jeg får lyst at spørge til det [tidligere nævnte] med, at man ikke 
syntes at det er så fedt som menneske at finde nogen at pege fingre ad, hvor-
for? 

Line:  Fordi  man føler  selv at  man har en del  af  skylden. Altså det store 
spørgsmål er altid, hvad nu hvis? Hvad nu hvis jeg ikke havde taget hul på 
den sparegris? Hvad nu hvis jeg ikke havde spurgt den rådgiver? Altså, så et 
eller andet sted har man jo selv, man har jo selv været hungrende efter at leve 
det fede liv, eller bare få opfyldt ens drømme, ikke? Og så er man gået til ek-
stremer. Man har taget de penge, man nu har haft, og så har man brugt 
dem. Og så er det desværre bare gået ad helvede til.

(...)

Line: Så er det jo meget nemmere at placere skylden på andre end på sig selv.

Ida: Ja, det skulle jeg også lige til at sige. Det personlige ansvar det er jo 
overhovedet ikke til stede i det her. Man frasiger sig selv alt.

Interviewer: Kan I nikke genkendende til det med, at man så tænker, 'det er 
måske nærmest pinligt'? 

Ida: Ja da.

Line: Sagtens.

Ida: Det er da nemmere at finde nogen, altså at skyde skylden på nogle an-
dre end at skulle kigge indad og sige, 'jeg burde måske lige have overvejet 
det her'.

I de øvrige fokusgrupper kan der ligeledes findes tilsvarende skam-vredes sammen-
hænge, som når en arbejder næsten poetisk opsummerer det: „Samfundet er også os. 
Og det er samfundets skyld.“ Her er pointen ligesom citatet ovenfor, at arbejderen 
vedkender sig eget ansvar og ikke bare føler, men også verbaliserer, en  følelse skam af 
derover, hvilket tager brodden af vreden. 

Lad os understrege vigtigheden af disse empirisk informerede overvejelser ved 
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at vise, hvor analytisk fristende den ensidige vredestese er, med henvisning til en af de 
eneste  akademiske udmeldinger vedrørende finansmanden Stein Bagger, der udnæv-
ner ham til krisens oplagte syndebuk: „Efter de seneste års berusende vækstoptur med 
eksploderende ejendomspriser og lånefinansieret overforbrug er der en vag kollektiv 
følelse af skyld. Deltog jeg virkelig i alt det? (...) Og den vage skyldfølelse forløser Ste-
in Bagger, fordi vi siger: 'Det er hans skyld!'“ (Sørensen 2009). Tværtimod kan vi i 
det empiriske materiale netop se, hvordan skammen (som vi her opfatter synonymt 
med skylden) over eget bidrag ikke slår ud i en simpel syndebuksvrede, sådan som Sø-
rensen postulerer det. Han ræsonnement er teoretisk konsistent nok: Man skammer 
sig, men erkender sig ikke denne følelses ubehag, hvorved man vredt distancerer sig 
fra ubehaget gennem vrede. Empirisk modereres denne syndebuks-vrede dog netop 
af, at respondenterne rent faktisk verbalt vedkender sig skammen over eget bidrag til 
krisen. Kynismen ville være så behagelig let, men i stedet tager man skammens ube-
hag på sig, og vedkender sig den: Det er også min skyld.

Stein Bagger: En senkapitalistisk Urfader

Alt ved historien om Stein Baggers storhed og fald tyder, hvis man anskuer det med 
den girardske syndebuksoptik, på, at finanskrisen her havde fået sin perfekte synde-
buk at rette den kollektive vrede imod. Her var det ikke engang nødvendigt at udpege 
en arbitrær syndebuk. Afsløringen af, at Stein Bagger som administrerende direktør 
for IT-Factory havde svindlet for over en milliard kroner, kom denne udpegning i 
forkøbet. Sammenfaldet imellem den største finanskrise i en menneskealder og den 
største og mest spektakulære erhvervsskandale i nyere tid gør det unægtelig svært ikke 
at drage den fantasmatiske slutning, at Stein Bagger da må have et medansvar for kri-
sen. Det var således ikke mindst i lyset af disse personlige fantasterier, at vi havde en 
klar forventning om, at de fyrede arbejdere ville udtrykke en skarp og entydig synde-
buks-vrede  imod  Stein  Bagger.  Det  ville  være  så  fantastisk  let  at  fantasere  om, 
hvordan hans nydelse – som vi har set det med Jøden – sker på bekostning af vores 
nydelse. Altså at hans perverse forbrug af rejser, biler, smykker etc., som medierne sy-
stematisk oprullede i dagene efter hans fald, netop har frataget os det lille objekt a,  
som vi mangler for at stoppe finanskrisens Reelt-traumatiske blokering af den sym-
bolske orden. 

Vrede som ambivalens: Tilbage til Totem og tabu!

Lad os starte med at opliste nogle af de overraskende talrige ikke-vrede udmeldinger, 
som arbejderne bruger, når talen falder på Stein Bagger, hvilket den ofte gjorde, også 
før vi havde nået at introducere ham som tema i fokusgrupperne. Således er det ad-
jektiver  som 'genial',  'lynende  intelligent',  'klog'  og  'smart',  som arbejderne  ofte 
bruger til at betegne Stein Bagger. Her er det i høj grad fascination, der synes at præge 
diskussionen om Stein Bagger. Hvad der karakteriserer denne udtalte fascination er 
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imidlertid, hvordan den sameksisterer med og ligefrem synes at næres af den følelse af 
vrede eller indignation, som også rettes imod Stein Bagger. Indignationen synes på pa-
radoksal vis at være fascinationens drivkraft, sådan som det f.eks. kommer til udtryk i 
nedenstående citat. Det forhold, at Stein Bagger har svindlet – at han har nydt så 
skamløst perverst – hvilket der udtrykkes indignation over, er netop dét, man samti-
dig fascineres over. Fascinationen står således ikke alene, men synes netop af være be-
tinget af den indignation, som også rettes imod ham. Et billede af Stein Bagger lægges 
på bordet:  
 

Ove: Det er jo bankernes naivitet igen. 

Egon: Ja, det er det.

Ove: Han er bare lidt klogere end de der banker. 

Interviewer: Hvordan bankernes naivitet?

Ove: Altså med det mindste research om, hvad manden han havde stået for 
igennem tiderne, så havde han jo ikke kunnet låne så mange penge. Det er 
jo simpelthen en risiko at tage, og det er de jo også kommet til at bøde for, 
de banker der har lånt ham penge.

Gerda: Men han har været dygtig.

Ove: Ja, ingen tvivl om det.

Ursula: Ja, han gemmer sig jo et eller andet sted endnu, ik'?

Simon: Nej, de har fanget ham.

Ursula: Fanget? Diamanterne?

Simon: Diamanter?

Ursula: Ja! For...

Egon: 40 eller 60 millioner.

Ursula: Det står i overskrifter og i TV-Avisen.

Simon: Okay?

Egon: Nede i Frankrig.

Simon: Så når han kommer ud om 10 år, så har han lige 40 millioner.

Ursula: Han er god til at gemme penge. 

Simon: Han er smart nok. 

Egon: Ja, det har han jo også sagt, jo.

Simon: Han kommer ikke til at lide.

Ursula: Han har taget pis på, undskyld, mange mennesker. Han har udnyt-
tet mange mennesker.

Det er værd at hæfte sig ved, at arbejderne her specifikt fascineres af Stein Bag-
gers nydelsesmæssige formåen. Særligt interessant er her den ufatteligt dyre diamant, 
som Stein Bagger muligvis har gemt i udlandet, idet den netop synes at indtage posi-
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tionen som det lille objekt a, som fantasmet om Stein Bagger handler om. Den fan-
tasmatiske fascinationen af Stein Bagger har med andre ord et begærsmæssigt ophav, 
når de forestiller sig, at han netop har (haft) dét (partialobjekt, som fantasien om dia-
manten repræsenterer), som inkarnerer hans harmfuldt-perverse, men ikke desto min-
dre totale, nydelse. Hvad der her er på spil med følelserne af indignation og fascina-
tion, der griber ind i hinanden, synes bedst at kunne beskrives som en ambivalens i 
forhold til Stein Baggers ugerninger, forstået som en sameksistens af to modsatrettede 
følelser, der som vi har set det ovenfor, griber forstærkende ind i hinanden. Som hold-
ningen til Stein Bagger opsummeres i en anden fokusgruppe: „Han er dygtig. Han 
har snydt selv de største.“, hvor den ambivalente logik altså netop er: Jeg fascineres, 
fordi jeg indigneres.36

Med denne empirisk funderede pointe om ambivalensen i forhold til Stein Bag-
ger, står det klart, hvordan vi teoretisk er tvunget til at forlade Girards syndebuksfi-
gur, der netop opererer med en ensidig vrede imod syndebukken. Formålet med ud-
pegningen af den arbitrære syndebuk er netop at skabe entydighed om skylden i den 
begærs-mimetiske krise, hvorfor vreden ikke modereres af nogen ambivalente følelser 
over for offeret. I begrebsliggørelsen af ambivalensen kan vi  med fordel vende tilbage 
til Freud (1961: 103-128), der med værket Totem og tabu og særligt myten om mor-
det  på  Urfaderen  slog  ambivalens-begrebets  psykonalytiske  anvendelighed  fast  (se 
endvidere Freud 1969; 53; 1983: 45f; Laustsen 2007: 44). Præcis her spiller teorihi-
storien os imidlertid et puds, idet Girards teori om offer-mekanismens kulturhistori-
ske funktioner er inspireret af netop Freuds myte om Urfadermordet, uden dog at 
ambivalens-begrebet spiller  nogen større  rolle i  Girards formulering af  teorien om 
syndebukke. Den teoretiske løsning på ambivalensen i vores empiri er således på para-
doksal vis at forkaste Girards post-freudianske syndebuksteori til fordel for en neo-
freudiansk tilbagevenden til Freuds historie om mordet på Urfaderen, der fastholder 
fokus på ambivalensen.37  

Det synes rimeligt at spørge, hvorvidt det giver videnskabelig, for slet ikke at 
tale om sociologisk, mening at tage netop Urfadermyten i anvendelse, der er Freuds 

36 Med denne formulering lægger vi op til en mere dialektisk forståelse af ambivalens, end hvad der 
traditionelt er tilfældet inden for socialpsykologien (jf. f.eks. Becker-Schmidt 1982; Weigert 1991: 
22), der blot påpeger sameksistensen – og altså ikke som det er tilfældet her, den dialektiske for-
stærkning – af de modsatrettede følelser (se endvidere diskussionen desangående i Liebst og Mon-
rad 2008: 60).

37 Med Girards formulering af teorien om syndebukke lægges der op til, at ambivalensen er forudsæt-
ningen for vredens opkomst og altså ikke det, der modererer vreden. Dette kan illustreres med hen-
visning til metaforen om hænderne og objektet: Det er forbundet med ambivalente følelser, når 
hænderne griber efter det samme objekt; når min hånd på en og samme tid  begærer den anden 
hånds begær, men på ambivalent vis også hader, at denne anden hånd forsøger at tage objektet ud 
af min hånd. Den entydige vrede, der rettes mod syndebukken, er hermed måden at løse denne am-
bivalente konflikt på. For Girard er ambivalensen således ophavet for den entydige vrede, mens den 
forståelse af ambivalens, vi lægger op til modsat opbløder/moderer denne entydige vrede (se endvi-
dere LaCapra 1993: 296; Girard 1987: 295; 1989).

84



negativt dialektiske meditationer

måske mest udskældte teoretiske bidrag, hvor han på højst spekulativ vis beskriver, 
hvordan kulturen er funderet på et Urfadermord. Ikke desto mindre er det vores ar-
gument, at en uortodoks opdateret udgave heraf faktisk udgør et godt analytisk be-
greb  (se  endvidere  Stamer  og  Thorsen  2008).  Grundstrukturen i  myten  er  enkel 
(Freud 1961: 114-118): I en fjern fortid herskede en Urfader brutalt over sin stamme, 
hvorved han voldeligt beholdt alle stammens kvinder for sig selv. Dette er ophavet til 
sønnernes ambivalante følelser for Urfaderen, som de hadede for hans seksuelle mo-
nopol – hans forbud mod omgang med kvinderne – men som de samtidig elskede og 
beundrede for hans potens. En dag skærpedes konflikten imellem Urfaderen og søn-
nerne, hvilket kulminerede i Urfadermordet – sønnerne ville også kneppe! Her sætter 
Freud dog ind med historiens overraskelsesmoment, nemlig at sønnerne umiddelbart 
efter fadermordet blev grebet af en grufuld anger og skyld over at have slået deres fa-
scinerende forbillede ihjel, hvilket resulterede i, at Urfaderens  forbud imod omgang 
med kvinderne forstærkedes af mordet på ham. 

Den døde [Urfader] blev nu stærkere, end den levende havde været (...) Det, 
som han tidligere havde forhindret ved sin eksistens, forbød de nu selv i den 
psykiske situation, vi kender så godt fra psykoanalyserne, nemlig den 'post-
hume lydighed' (Freud 1961: 116).

Mordet på Urfaderen fører således i denne forstand til installationen af  tabuet  imod 
incestuøs omgang med kvinderne fra egen stamme, hvorfor mordet på Urfaderen net-
op er ophavet til civilisationens første institutionelle forbud – den første Lov. Denne 
freudianske indsigt om fadermordets konstitutive funktion for Loven er den pointe, 
som Lacan tilegner sig som teoretisk indsigt i sin fremhævelse af, at „(...) the symbolic 
Father, insofar as he signifies this Law, is truly the dead Fader.“ (Lacan 2006c: 464, se 
også 1992: 216-219). I forlængelse heraf præciserer Žižek den centrale tese i Totem og 
Tabu:

The actual bearer of prohibition, that prevents our access to the incestuous 
object, is not the living but the dead father, the father who, after his death, 
returns as his Name, that is, as the embodiment of the symbolic Law/Pro-
hibition (Žižek 1999: 316).

Det formaliserede destillat som her på lacaniansk vis udtrækkes af Freuds Ur-
faderhistorie, er med andre ord, at Fadernavnet – eller den symbolske Fader, der er sy-
nonym hermed –  er  produkt  af  den døde  Faders  symbolske  genkomst  i  form af 
Lovens forbud. Som Žižek fremhæver (2008f: 135), bliver det retrospektivt muligt at 
fantasere om den levende Urfaders totale nydelse. 'Døden' skaber en fantasmatisk di-
stance til eller et fravær fra hverdagens almindeligheder, som er autoritetens ekstra-
hverdagslige forudsætning for at virke (se Green 2009: 29-30). Som Žižek sætter det 
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på spidsen: „If a living, real father is to excert parental symbolic authority, he must in 
a way die alive. It is the identification with the 'dead letter' of the symbolic mandate 
that bestows authority of his person.“ (Žižek 2005f: 263). Den symbolske Faders Lov 
skærpes altså i kraft af, at døden og/eller fraværet sætter fantasien fri til at forestille sig 
lederens  almagt  og  totale  nydelse.38 Skoleeksemplet  herpå  må  være  mordet  på 
(Ur)diktatoren over dem alle, Julius Cæsar. Han blev myrdet, men vendte helt bogsta-
veligt tilbage som et symbolsk-dødt Fadernavn, som alle efterfølgende kejsere måtte 
navngive/betitle sig efter – navnet Cæsar er netop ophavet til titlen som Kejser og Zar 
– for at bevise at de levede op til det mandat, som den symbolske Faders Navn giver. 

 Vi vover nu tesen, om ikke Stein Bagger netop er en Urfader af vor tid, som vi 
har et grundlæggende ambivalent forhold til, men som på grund af sin perverse ny-
delse – sin notoriske svindel i IT-Factory – en dag blev slået ihjel. Mediedækningen, 
der massivt og anklagende ikke handlede om andet end Stein Bagger i flere uger i de-
cember 2008, synes at godtgøre, at der blev begået et offentligt mord på hans person. 
Hvad der understregede denne fornemmelse af 'myrdet fravær',  var endvidere dels 
Stein Baggers flugt til USA, hvor han fremstod underligt fraværende set i lyset af me-
diernes og politiets jagt på ham, samt dels, at han efter han havde meldt sig selv til 
politiet i Los Angeles og var blevet fløjet hjem til Danmark, nærmest fremstod med 
stoisk tavshed i retslokalet og over for pressen, hvilket fastholdt det fantasmatisk-fra-
værende ved hans person. Den 'døde' Stein Bagger forblev således død, og spørgsmå-
let bliver da, hvorvidt denne død får ham til at vende tilbage som en symbolsk Faders 
Lov, og om ikke denne symbolsk-døde status netop er baggrunden for arbejdernes 
fantasmatiske fascination af  hans nydelsesmæssige  formåen? Her står  vi  imidlertid 
over for et teoretisk problem, idet argumentationen for, at Stein Bagger vender tilbage 
som en symbolsk Faders Lov, synes at kollidere med Freuds beskrivelse af, hvordan 
den symbolske Fader netop inkarnerer forbuddet mod omgang med kvinderne. Hvis 
der skal argumenteres for, at Stein Bagger går igen som en symbolsk-død Fader, synes 
det i lyset af forbrugs-Fadernavnets nydelsesimperativ kun at give mening, hvis han er 
dén der snarere påbyder end forbyder nydelsen. Lad os, før vi går videre ind i den em-
piriske undersøgelse af denne genkomst af Stein Bagger, granske de teoretiske mulig-
heder for at reformulere mordet på Urfaderen til en nydelsesmæssig påbudshistorie. 
 
Loven og begæret: Urfædrene på højde med deres tid

Historien om mordet på Urfaderen kredser, som det allerede turde stå klart, om for-
holdet mellem Loven og begæret: „[T]he true function of the Father (...) is funda-
mentally  to  unite  (and not  to  oppose)  a  desire  to  the  Law (Lacan  2006a:  698). 
Spørgsmålet, som vi har indkredset ovenfor, er imidlertid, hvilken historisk specifici-

38 Her kan man blot tænke på, hvordan autoritære statsledere ofte strammer deres greb om befolknin-
gen ved enten at være totalt fraværende fra offentligheden eller ved at statsapparatet tilsyneladende 
selv sår tvivl om diktatorens død, sådan som det f.eks. er tilfældet med Nordkoreas Kim Jong-il el-
ler Cubas Fidel Castro.
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tet denne Faderlige forening af begæret og Loven har: Det argument, vi lægger op til, 
er, at forholdet imellem Loven og begæret ikke lader sig begrebsliggøre i synkrone ter-
mer, men derimod må forstås som en diakron relation. Den symbolsk-døde Fader, 
der forener Lov og begær (i form af forbud eller, som det er vores diakrone argument, 
påbud) må altså være på højde med sin tid. Lad os foreslå, at der derfor skelnes imel-
lem Urfaderens tre historiske ansigter, den henholdsvis før-, høj- og sen-kapitalistiske 
Urfader. Han kan således godt være 'Ur' på den mere eller mindre moderne måde... 

I lyset af hvad vi allerede har set, synes det klart, at Freuds oprindelige formule-
ring af Urfaderhistorien afspejler en før-kapitalistisk – eller om man vil: før-moderne 
– samfundsorden, hvor den symbolske Faders Lov netop har forbuddets karakter; ofte 
i form af kønsrelaterede tabuer, sådan som det også kendes fra Lévi-Strauss (1971). 
Loven forener sig med begæret i form af Faderens forbud om, at dette ikke må nydes, 
mens hint er tilladt. Og den Urfader, der er på højde med denne tid, er derfor den 
før-kapitalistiske Urfader, hvis fysisk-brutale opretholdelse af forbuddet i live, vender 
styrket tilbage i form af den symbolsk-døde Faders forbuds-Lov. I Lacans genlæsning 
af Freuds udlægning et halvt århundrede senere, er det tydeligt, at historien har sat sit 
præg på myten: Selvom det fastholdes, at forbuddet stadig er omdrejningspunktet, re-
formulerer Lacan nu Urfaderhistorien med en dialektisk forståelse af forholdet mellem 
Lov og begær for øje. Den symbolske Faders forbud indstiftes således stadig, når den 
høj-kapitalistiske Urfader dør, hvilket Lacan understreger ved at spille på, at Fader-
navnet på fransk, Nom-du-Père, er homofon med vendingen Le Non du Père, der slet 
og ret kan oversættes som: 'Faderens Nej'.  Lacans  dialektiske og for moderniteten 
tidstypiske korrektiv til forholdet mellem Lov og begær er således, at Lovens forbud 
netop er forudsætningen for – vækker lysten til – begæret. Begæret forstås som begæ-
ret efter nydelsen ved at overskride Loven:

(...) we accept the formula that without transgression there is no access to 
jouissance (...) that is precisely the function of the Law. Transgression in the 
direction of  jouissance only takes place if it is supported by the oppositional 
principle, by the forms of the law (Lacan 1992: 217).  

Formuleret psykoanalytisk har Loven således i denne udlægning to sider: Forbuddet 
udgør Lovens overside, 'nyd ikke!', som dog samtidig har en obskøn underside i form 
af en hvisken, 'nyd!'. Den symbolsk-døde Fader fremstår ved første øjekast som en 
Lovens  sanddru  vogter,  men  han  har  således  også  et  andet  ansigt,  det  obskøne 
overjegs, der byder dig at nyde. Er dette ikke netop et klart træk ved kapitalismen på 
dens moderne højdepunkt; altså at Lovens laden-som-om at her råder forbuddets lov 
og orden, netop – som vi belæres af f.eks. Goffman (1961) og Foucault (1988) – mu-
liggør det perverse begær bag den institutionelle facade? Dette dialektiske træk synes 
at  karakterisere  den høj-kapitalistiske Urfader,  hvis  lovlige  overside  –  forbuddet  – 
dækker dialektisk over Lovens underside; dens obskøne påbud om at  nyde (Žižek 
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2005g: 54ff; 2005f: 277; Bjerre og Laustsen 2006: 45).
For at kunne karakterisere forbrugssamfundets sen-kapitalistiske Urfader, hvortil 

vi selvsagt henregner Stein Bagger, kan vi teoretisk komme noget af vejen med Žižeks 
overvejelser over denne nutidige Urfader, som dog er få og noget skitseagtige. Kombi-
neret med vores empiriske analyse af arbejdernes behandling af Stein Bagger-sagen, 
kan vi dog bane en videre teoretisk vej frem. Vi starter med at repetere Žižeks analyse 
af det sen-kapitalistiske samfund, som Urfaderen altså skal leve og dø i. I nedenståen-
de citat beskriver Žižek meget rammende forbrugssamfundets nydelsesmæssige påbud 
som en 'generaliseret perversion', der ikke mere er produkt af en obskøn overskridelse 
af Lovens forbud, men i dag er Loven selv (jf. også Žižek 1999: 248; 2003: 56): 

The late capitalism, the so-called 'society of consumption', is no longer the 
Order sustained by some founding Prohibition which calls to be transgressed 
in a heroic act – in the generalized perversion of late capitalism, transgres-
sion itself is solicited, we are daily bombarded by gadgets and social forms 
which not only enable us to live with our perversions, but even directly con-
jure new perversions (Žižek 2001b: 20). 

Pointen er, at forholdet mellem Lovens under- og overside er blevet vendt på hovedet, 
således at Lovens overside i forbrugssamfundet er et påbud om at opfylde begæret ny-
delsesmæssigt.  Det obskøne overjegs tidligere lokkende hvisken er nu blevet et brøl: 
Mulighed for at finde nydelsen i begærets dialektiske overskridelse af Loven er slået 
om i en Lov om overskridelse. Dette er netop, som vi har set det tidligere, pointen 
med forbrugssamfundets begærsmæssigt påbudte stræben efter  mer-nydelse, altså en 
nydelse, der hele tiden forsøger at overskride sig selv; som altid forsøger at overskride 
nydelsen for dermed at nyde mere – altid mere. 

Hvis Urfaderen skal være på højde med denne sen-kapitalstiske påbuds-Lov, 
må han selvsagt tilsvarende være en Urfader, der i livet såvel som symbolsk i døden 
påbyder nydelsen. Det afgørende er nu, at Žižek kun delvist formår at give et bud på, 
hvordan  denne sen-kapitalistiske Urfader tager sig ud. Det interessante – men altså 
mangelfulde – teoretiske svar han giver, er påpegningen af, at den høj-kapitalitiske 
forbydende symbolske Fader i forbrugssamfundet har overladt pladsen til fremkom-
sten af den analt nydende Fader, der netop artikulerer et påbud om at nyde (Žižek 
1992: 142f ): Pointen er altså, at „(...) rather than prohibiting enjoyment, this new 
father commands it“, som McGowan (2004: 46) formulerer det med henvisning til 
Žižek. Spørgsmålet er hermed, om ikke denne nye anale Fader netop er den sen-kapi-
talistiske Urfader, hvis påbud om at nyde beror på en særlig viden om nydelsen, sådan 
som Žižek beskriver det nedenfor? Det er ifølge Žižek karakteristisk for denne anale 
fader, at

(...) he was murderd in full blossom of his sins... It is therefore a very special 
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kind of knowledge, a knowledge of enjoyment, i.e. the knowledge which is by 
definition excluded from the Law in its universal-neutral guise: it pertains to 
the very stature of the Law that it is 'blind' to this knowledge (Žižek 2008b: 
181). 

For nu at gå tekstnært til værks, er vi enige i den første del af dette citat men 
uenige i den implikation, der drages heraf, i den anden del. Vi bifalder – det er jo op-
lagt Stein Bagger der tales om – den første linjes fremhævelse af, hvordan den analt 
nydende Urfader bliver slået ihjel som følge af den perversion, der i første omgang 
gjorde ham til en interessant figur: Han ved, hvordan man nyder. Vores uenighed be-
står i modstillingen af denne særlige viden om nydelsen og Loven – altså at den sym-
bolske Fader, som jo er Lovens garant, skulle være 'blind' over for en sådan viden om 
nydelsen – idet denne modstilling netop synes at indskrive sig i høj-kapitalismens 
dialektiske forståelse af Loven og begæret. I høj-kapitalismen var begæret som over-
skridelsen af Loven netop ensbetydende med Lovens eksklusion og dermed ikke-vi-
den om nydelsen. Som vi har set, og som det også er Žižeks eget argument, er over-
skridelsen under sen-kapitalismens vilkår imidlertid ikke længere undtagelsen, men 
selve Lovens regel: Nyd! Præcis her synes Žižek at modsige sig selv, når han hævder, at 
Loven er 'blind' for denne nydelse. Forbigår Žižek ikke, at den symbolske Faders Lov 
under sen-kapitalismen er en analt nydende Faders Lov? Med sin høj-moderne mod-
stilling af den anale Fader og den symbolske Fader, som altså ligger direkte i forlæn-
gelse af Žižeks (jf. også 1992: 143-146) opfattelse, taler McGowan i al fald direkte 
imod et sådan sammenfald: „When we resurrect the [anal] father today, he doesen't 
appear in the form of the symbolic father, the barrier to enjoyment. Instead, he ap-
pears in the form consonant with the society of enjoyment.“ (McGowan 2004: 45).

Hermed fastholdes altså den høj-kapitalistiske modstilling mellem en symbolsk 
Fader, der hindrer nydelsen med sit forbud, og en anal Fader, der, henvist til et liv på 
Lovens obskøne underside, formår at nyde. Denne teoretiske modstilling af den anale 
Fader og den symbolske Fader finder vi ligeledes hos Žižek, når han  fremhæver, at 
„(...) the reverse of the Name of the Father, [is] namely the 'anal father' who definitte-
ly does enjoy“ (Žižek 1992: 143, se også: Žižek 1991:135).  Her er det således vores 
opfattelse, at Žižek tager fejl, idet han ganske enkelt ikke tager den fulde konsekvens 
af sin egen analyse af forbrugssamfundets nydelsesmæssige påbud og teoretisk refor-
mulerer den symbolske Fader til at være på højde med den sen-kapitalististiske tid, 
som han skal leve og dø symbolsk i. Som dogmatisk lacanianer bøjer Žižek sig ikke 
teoretisk efter sin egne empiriske betragtninger vedrørende forbrugssamfundet og for-
mulerer således ikke den symbolske Faders som dén, der i sen-kapitalismen netop ud-
siger påbuddet om at nyde.  Således er det op til os at reformulere teorien på højde 
med sin tid med en understregning af, at det under sen-kapitalismens forbrugeristiske 
vilkår netop er den symbolske Fader – altså Lovens overside – der på anal vis siger: 
Nyd! Med denne teoretiske understregning af den symbolske Fader som  påbyder  af 
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nydelsen – hvilket præcist er, hvad der er argumenteret for hidtil i specialet – bliver 
det teoretisk muligt for os at tale om, at mordet på den sen-kapitalistiske Urfader får 
dennes anale viden om nydelsen til at vende symbolsk-dødt tilbage som fantasmatisk  
støtte for den symbolske Faders Lov om at nyde.

Den symbolsk-døde Urfader, med Bagger er nydelsen stensikker 

Det afgørende ved denne teoretiske diskussion er, som allerede antydet, at den åbner 
for en særdeles frugtbar begrebsliggørelse af fantasmet Stein Bagger. Arbejdernes refe-
rence til ham sker netop i egenskab af en anal Urfader, hvis nydelsesmæssige formåen 
i livet bliver fantasmatisk understøttende for den symbolke Faders Lov i kraft af hans 
død og symbolske genkomst. Stein Bagger har en særlig anal viden om nydelsen, og 
netop fordi  han er 'død',  tavst-fraværende fra offentligheden, slippes fantasien om 
denne viden om nydelsen løs. Den symbolske Fader siger nyd, og den symbolsk-døde 
Stein Bagger kan bevidne, at det vitterligt er muligt at nyde. Lad os eksemplificere og 
uddybe disse betragtninger med følgende diskussion, der opsummerer holdningen til 
Stein Bagger i vores interviewmateriale:  

Michael: For de seks til otte års fængsel han får, ville jeg gøre det samme, 
hvis jeg kunne.

Benny: Det ville jeg så ikke. Så meget moral har jeg dog, men han har været 
meget dygtig.

Orla: Han har jo bare vist os alle sammen, hvor let det er.

Benny: Lige nøjagtigt.

Interviewer: Er han et billede på noget i finanskrisen?

Benny: Det tror jeg såmænd ikke. Det var jo før finanskrisen, at han flyttede 
rundt på alle de penge.

Orla: Bankerne var ikke i stand til at gennemskue det, eller gjorde ikke deres 
job godt nok. Manden er lynende intelligent. Et eller andet sted synes jeg 
ikke, at han skal straffes. Man burde sætte ham ind på Christiansborg, for 
han kan noget, de godt kunne bruge.

Benny: Det er ligesom en stand-up komiker, han kan manipulere med folk.

Orla: Under opsyn kunne han drive det vidt med lille Danmark.

Michael: Nu har Riskjær været der, men et eller andet sted tager jeg sgu hat-
ten af for ham, selvom han er et dumt svin.

Interviewer: Er han en af dem, man bliver sur på, eller hvordan?

Benny: Næ, et eller andet sted kunne man grine. Han har snøret bankerne, 
og så kommer de rendende og vil lave aftaler med staten. 

Orla: Han har samtidig været i stand til at få Danmark til at vågne op. For 
han kan jo nogle ting, som den almindelige dansker ikke kan. 
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Den ambivalente stillingtagen til Stein Bagger kommer godt til udtryk i den 
indledende del af citatet i ordvekslingen imellem Michael og Benny, hvor førstnævn-
tes fascination mødes af sidstnævntes mere indignerede bedømmelse, der dog også i 
sig selv er ambivalent – han indigneres,  men „men'et“ viser også her en fascination. 
Det afgørende er her, at det netop er Stein Baggers anale viden om nydelsen som am-
bivalensen centrerer sig om, hvilket kommer til udtryk i Orlas udmelding om, at 'han 
jo bare har vist os alle sammen, hvor let det er.' Dobbelttydigheden i udsagnet viser 
dets grundlæggende ambivalente karakter: Pointen er, at det forhold, at Stein Bagger 
har vist os, hvor let det er at begå svindel, ligeledes har vist os, hvor let det er at nyde; 
altså at Stein Bagger i kraft (snarere end på trods) af sin svindlende perversion, som 
den anale Urfader har en særlig viden om, hvordan man nyder.39 Denne fortolkning 
bliver understreget af Orlas opfølgende kommentar om, at Stein Bagger med sin 'ly-
nende intelligente' svindel har bevist, at han har en brugbar viden om, hvordan man 
nyder, hvorfor det selvsagt ville være dumt at spærre ham inde i et fængsel. I stedet 
burde man finde anvendelse for denne viden om nydelsen på Christiansborg: „Under 
opsyn  kunne  han  drive  det  vidt  med  lille  Danmark“,  hvorved  det  understreges, 
hvordan den symbolsk-døde Urfader Stein Bagger (i lighed med andre anale Fædre 
som f.eks. Riskjær) på fantasmatisk vis tilskrives en særlig (pervers, men ikke desto 
mindre effektiv) viden om, hvordan finanskrisens traume kan forløses nydelsesmæs-
sigt. 

Stein Baggers symbolsk-døde genkomst artikulerer sig således som en fantasma-
tisk bekræftelse af det herskende symbolske Fadernavn: 'Hvis I gerne vil fortrænge det 
nydelsesmæssige traume over ikke at kunne leve op til  påbuds-Loven, så nyd som 
mig!' Det er værd at hæfte sig ved, at den anale viden om nydelsen som den sym-
bolsk-døde Stein Bagger fantasmatisk tilskrives, netop er en viden, som politikerne i 
skuffende grad mangler, hvorved det bliver op til Stein Bagger at belære dem herom. 
Som Orla meget rammende formulerer det: 'Man burde sætte ham ind på Christians-
borg, for han kan noget, de godt kunne bruge.' Pointen er hermed, som vi skal uddy-
be det i næste afsnit, at politikerne i arbejdernes øjne ikke er i stand til at leve op til 
den symbolske Faders mandat, idet de fremstår uvidende om, hvor den nydelsesmæs-
sige vej ud af krisen er. Den viden om nydelsen som arbejderne fantaserer om, at den 
symbolsk-døde Stein Bagger har, svarer til, at han besidder dét lille objekt a, der kan 
lappe den traumatiske flænge i den symbolske orden, og i denne forstand genrejse 
den mer-nydelse, som arbejderne på traumatisk vis har tabt. Fantasmatisk begærer ar-
bejderne med andre ord dét ved Stein Bagger, som er mere end Stein Bagger, hvilket 
fremgår i citatets sidste linjer, hvor han fremstilles som den, der ved og kan dét mere 

39 Denne analyse bakkes op af McGowans (2004: 52) pointering af, at den anale Fader står i en særlig 
relation til samfundets 'underverden' – det er den særlige begrænsningsløse nydelse der associeres 
hermed, som han har en speciel viden om. Således cementerer selve svindlen – for ikke at tale om 
Stein Baggers relation til Hells Angels og rockermiljøet i København – hans position som den sen-
kapitalistiske Urfader.
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end, hvad 'den almindelige dansker' formår. 
Man kan med rette undre sig over, at Stein Bagger på denne måde fantasmatisk 

tilskrives lille objekt a, for har han ikke mistet alt, da han som den sen-kapitalistiske 
Urfader blev myrdet i offentligheden? Her er det imidlertid vigtigt at holde fast i, at 
hans 'død' netop sætter fantasien om ham fri, og derved styrker hans position som en 
symbolsk-død Fader. Således er det karakteristisk, at adskillige arbejdere på ideologisk 
vis afviser, at Stein Bagger har mistet alt, idet den 'bagvedliggende sandhed' er, at han 
har snydt myndighederne, har en formue i udlandet og har gemt diamanten. „Så han 
har jo stadigvæk“, som en af arbejderne konstaterer det. I fantasmet om Stein Bagger 
har han lille-objekt-a-diamanten uanfægtet af, om han har den eller ej. Arbejderne er 
ikke i tvivl om at han nyder, og at denne nydelse netop er, hvad de begærer:  S ̷◇a. 
Med reference tilbage til diskussionen om syndebukke – og Žižeks evindelige eksem-
pel med Jøden, der har frataget os lille objekt a – står det hermed klart, at fantasmet 
om den symbolsk-døde Urfader ikke er, at han har  frataget os nydelsen, men om-
vendt, at han kan give  os den: Den sen-kapitalistiske Urfader Stein Bagger ved som 
den symbolsk-døde Fader, hvordan vi nydelsesmæssigt kan efterleve det forbrugeristi-
ske Fadernavns påbuds-Lov: Nyd! 

Fadernavnets afpolitisering

Hermed er vi nået frem til den besynderlige pointe, at den symbolsk-døde Stein Bag-
ger udgør en fantasmatisk bekræftelse af den symbolske Faders påbud om at nyde. I 
analysen ovenfor berørte vi kort de folkevalgte politikere, som, i direkte sammenlig-
ning med Stein Baggers nydelsesmæssige potens, fremstod impotent uvidende om, 
hvordan man nyder i overensstemmelse med den symbolske Faders påbud. Det er så-
danne afpolitiserende følger af den fantasmatiske håndtering af finanskrisen – altså at 
de fantasmer, som arbejderne gør sig, frakender politikerne ansvar for og fallisk due-
lighed til at forløse krisens traumatisering af nydelsen – som resten af nærværende ka-
pitel vil diskutere.40 Afpolitiseringen hænger tæt sammen et fantasme om økonomiens 
globalisering, idet finanskrisen ideologisk har henledt arbejdernes opmærksomhed på, 
at politikerne står magtesløse over for denne eksterne, 'bagvedliggende' kraft. Globali-
seringen får således bogstavelig talt karakter af en økonomisk 'anden natur', der på 
fantasmatisk vis har  kastreret politikerne, hvilket udgør den fjerde og sidste moder-
ering af vreden: Det er selvsagt meningsløst at være vred på politikerne, hvis man fo-
restiller sig disse som Reelt magtesløse.

40 Med denne pointe om afpolitisering qua et mytisk fantasme om Stein Bagger som en sen-kapitali-
stisk Urfader knytter vi an til Barthes, der peger på myten som afpolitiserende: „Det er nu muligt 
at komplettere den semiologiske definition af myten i det borgerlige samfund: myten er en afpoliti-
seret taleform.“ (Barthes 1996: 269).
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Globalisering som kastration: Naturalisering af den politiske økonomi

Det  er  karakteristisk  for  arbejdernes  diskussion  om politikerne,  at  denne  kun  er 
præget af få og rimeligt afdæmpede vredesudbrud, hvorfor de på ingen måde udpeges 
som krisens syndebukke. Den skyld, som en sådan udpegning ville lægge på dem, løf-
ter fantasmet om globaliseringen som en bagvedliggende ukontrollerbar kraft effektivt 
fra deres skuldre. Finanskrisen har gjort det klart, at den globale økonomi ikke lader 
sig magte politisk, idet den, som flere arbejdere afpolitiserende formulerer det, har sin 
egen naturlighed, 'der går op og ned'.41 Den økonomiske globalisering fungerer såle-
des som et arketypisk eksempel på et ideologisk fantasme, altså en 'ekstern kraft', der 
umuligt lader sig tæmme af politiske beslutninger, som var der tale om et naturfæno-
men (f.eks. en tsunami eller et jordskælv). Grænsen imellem 'økonomi' og 'natur' 
kollapser med en afpolitisering til følge (se endvidere: Žižek 2008g: 13; Kaspersen 
2001: 84-88).42 Således må man blot affinde sig med, at den afpolitiserede globale 
økonomi 'går sin naturlige gang'. Som en arbejder lakonisk konstaterer, er det „jo 
bare  naturligt at det sker. Så må man jo leve under trange kår i et par år. Men det 
kommer vel op igen, vil jeg tro.“ Denne naturlige bevægelse er vel og mærke udenfor 
politikernes magt, sådan som det endvidere fremgår i nedenstående diskussion, hvor 
Anders Fogh Rasmussen i første omgang faktisk bliver udpeget som syndebukken, 
der stak af til NATO, hvilket dog hurtigt forkastes, idet han fantasmatisk fremstår 
uafmægtig over for den globale økonomi:

Orla: Den største synder er jo stukket af. Anders Fogh er jo heldigvis røget 
derned.

(...)

Interviewer: Hvordan i forhold til finanskrisen, har han en rolle her?

Michael: Der er ikke noget at komme efter.

Benny: Jeg er ikke Venstremand, det skal jeg lige sige. (…) Det er ikke hans 
skyld, at der er krise. Men det er måske hans skyld, at det gik så godt i star-
ten. Jeg har ikke haft det bedre i hvert fald.

Michael: Jeg er enig.

Orla: Det, jeg mener, er, at det virker som om, at da man begyndte at advare 
om krisen, der blev det nedtonet. Der blev ikke taget hånd om det, før det 

41 Det er slående, hvor meget disse samt lignende vendinger i vores interviewmateriale minder om fa-
gøkonomers måde at tale på i medierne – at markedet kan 'gå' op og 'ned' i tilnærmelsen til sin li-
gevægt. Netop dette synes at være udtryk for en  dobbelt hermeneutik  (som defineret i Giddens 
1984: 284),  hvor hverdagens kategorier er afledt af (fagøkonomiens) teoretiske begreber (og som 
nærværende speciale nu igen 'fordoblende fortolker' tilbage til socialvidenskaben). 

42 Her er det paradoksalt, at finanskrisen forstås som koblet til globaliseringen som en bagvedliggende 
ekstern kraft, idet dette selvsagt strider imod den tidligere fremførte betragtning om, at arbejderne 
selv føler et vist skamfuldt ansvar for finanskrisen. Her kan man dog i forlængelse af C. Wright 
Mills (2002) hævde, at hverdagslivet ofte er præget af en manglende kongruens imellem subjektets 
betragtninger over dets individuelle og kollektive livsomstændigheder. 
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hele begyndte at vælte, at de begyndte at røre på sig.

Benny: Sådan var det jo i alle lande.

Orla: Ja ja, og jeg ved ikke, hvad han kunne gøre, men jeg tror ikke, han 
kunne forudsige det. Jeg tror ikke, at han var glad for, at der kom krise.

Benny: Det er der vel ikke nogen mennesker, der er.

Det afgørende ved dette fantasme om politikernes afmægtighed over for den økono-
misk globalisering, som finanskrisen har henledt arbejdernes opmærksomhed på, er, 
at politikerne frakendes muligheden for at være garanter for – altså at de ikke formår 
at leve op til – den symbolske Faders nydelsesmæssige påbud. I denne forstand kan vi 
på lacaniansk vis sige, at politikerne fremstår uden fallos; at fantasmet om den økono-
miske globalisering altså har kastreret politikerne, hvis fallos billedligt talt ikke går eri-
geret 'op' og 'ned' af egen nydelsesmæssig vilje, men tværtimod – og det på ekstern 
umyndiggørende vis – er underlagt globaliseringens diktat herom. 

Her må det understreges, at der kun er tale om et imaginært billede på den 
mandlige potens eller mangel på samme, idet fallos (noteret formalt af Lacan som: φ) 
og dennes kastrerede modus (noteret som: -φ) i den lacanianske terminologi, intet 
har at gøre med mandens virkelige lem, men udelukkende har en  imaginær status: 
„The whole point of the word phallus is that it refers to an entirely imaginary object 
invested with an  entirely imaginary and undefined power.“ (Bailly 2009: 76, se også 
Lacan 2006a: 697; Rösing 2005: 110). Sagt med andre ord har bæreren af den imagi-
nære fallos, φ, en særlig magt og kraft til at forløse nydelsen. Mens ikke så få sociolo-
giske  teorier  på  nietzscheansk  vis  operer  med et  aksiom om 'viljen  til  magt'  (jf. 
Nietzsche 2006: 486), er pointen med Lacans forståelse af den imaginære fallos snare-
re, at denne betegner en 'viljen til at magte nydelsen', hvilket synes at tydeliggøre, 
hvad politikerne på kastreret vis ikke formår. At politikerne fremstår kastrerede, -φ, 
handler således specifikt om, at de netop mangler dét imaginære objekt, der imagi-
nært-fantasmatisk får dem til at fremstå med en særlig magt til og viden om nydelse. 
Politikernes kastration handler altså præcist om, at de som den Anden fremstår med 
„(...) a symbolic lack of an imaginary object“ (Evans 1996: 22, se også: 95-96), hvil-
ket formuleret formalt betyder, at den Anden fremstår lige så Reelt spærret,  A,  ̷ som 
subjektet selv, S̷. Dette svarer i Lacans berømte formulering til, at kastrationen af po-
litikerne blotlægger, at 'der ikke er nogen Anden for den Anden' (Lacan 2006a: 688); 
altså at man på anti-autoritær vis erfarer, at der ikke er nogen meta-garanti for, hvad 
politikerne siger og gør; at der ikke 'bag' politikernes ord og handlinger som den 
symbolske Anden er en imaginær Anden, der autoriserer disse (Stavrakakis 1999: 46-
47).43 

43 Et godt eksempel på en ikke-kastreret symbolsk Anden er Webers (1968: 241ff ) beskrivelse af den 
karismatiske leder, hvis karisma netop fungerer som meta-garanti for, at denne symbolske Andens 
legitimitet har den imaginære Andens ufejlbarlighed i ryggen, f.eks. fordi Gud handler igennem 
ham. 
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For Lacan og i endnu højere grad hos Žižek tillægges en sådan erfaring af, at 
der ikke er en Anden for den Anden, et afgørende kritisk-anti-autoritært potentiale. 
Det er Žižeks argument, at en sådan erfaring ofte sker i forbindelse med kriser, idet 
sådanne med et slag blotlægger den Andens kastrerede afmægtighed. Dette afspejler 
netop pointen om, at finanskrisen – som en Reel hændelse – implicerer en vis frihed 
og mulighed for kritik, som det fremgår i følgende citat:  

(...)  the breakdown, the disintegration of a certain historical horrizont of 
meaning (...) it always renders possible, for a brief moment, the experience 
of what Lacan calls  the 'lack in the Other',  the inconsistency and/or the 
non-existence of the big Other – of the fact that there is no Other of the 
Other, no ultimate guarantee of the field of meaning (Žižek 2005g: 200).

Således kan kastrationen, som vi endvidere vil diskutere det nedenfor, have markant 
betydning for autoritets-forholdene i sociale relationer; spørgsmålet om fallos eller ka-
stration er altså et spørgsmål om magt til at magte nydelsen, hvilket er ensbetydende 
med, om man har den falliske magt til at anvise vejen til lille objekt  a  (Fink 1995: 
102).  I modsætning til hvad vi har set med Stein Bagger, har politikerne altså ikke 
potensen til at vise den nydelsesmæssige vej ud af krisen, idet de fremstår fantasmatisk 
kastrerede af globaliseringen. Denne kastration af politikerne kommer på humoristisk 
vis til udtryk i flere af fokusgrupperne, men måske mest rammende i nedenstående 
vits. Den spontane reaktionen på en forside på Ekstra Bladet der bl.a. udnævner An-
ders Fogh Rasmussen til at være en af 'finanskrisens skurke' var således: 

Interviewer: Vi har dagens avis med her, Ekstra Bladet. 

Jakob: Jeg syntes, man kender ham derovre (peger på Anders Fogh Rasmus-
sen) 

Flere: (Griner)

Hanne: Det er ham med konen. 

Anders Fogh Rasmussen er altså ikke statsministeren, ikke Venstres formand, ikke 
(den på daværende tidspunkt kommende) NATO-generalsekretær,  men 'ham med 
konen'. Her refereres der sandsynligvis til Anne-Mette Rasmussens stærkt medieom-
talte deltagelse i underholdningsprogrammet Vild med dans, der altså tilskrives større 
fallisk potens end hendes mands kastrerede ikke-håndtering af finanskrisen. Han re-
duceres således til et kastreret vedhæng til sin kone – han er sin kones mand – hvilket 
synes at understrege arbejdernes syn på Anders Fogh Rasmussen i særdeleshed og po-
litikerne i almindelighed: -φ . Som psykonalysen med Freud (1994: 87ff ) insisterer 
på, kan vitser – de efter Freuds udsagn 'tendentiøse' af slagsen – meget vel udtrykke 
et alvorligt indhold – enten på en grov blotlæggende eller en fjendtlig aggressiv måde. 
Det turde stå klart, at det er førstnævnte slags, der er på spil i denne vits: Anders Fog-
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hs Rasmussens kastration er snarere morsom at blotlægge i sin ynkelighed end at an-
klage i en syndebuks-fjendtlighed; han er jo blot den kastrerede Anden, A, ̷ uden en 
Anden for ham.

Den symbolske Fader imellem kastration og genrejsning 

Det ville være fristende at anlægge en kritisk-emancipatorisk fortolkning af ovenstå-
ende; for er det ikke netop enhver venstredrejet sociologs inderste ønske at finde den 
politiske kim til arbejderklassens antiautoritære forkastelse af den Anden for den An-
den? Her er det dog nødvendigt at granske det antiautoritære ved den kritik af de fol-
kevalgte politikere, som arbejderne lancerer. Lad os se på følgende dialog, hvor ar-
bejdernes kritik mestendels formuleres som en  skuffelse over, at politikerne ikke har 
formået at magte krisens traumatisering af nydelsen: 

Interviewer: Hvordan synes I, at de [politikerne] håndterer situationen, den 
her krise vi står i?

Mette: Jeg synes, at de er meget stille, faktisk.

Morten: Ja, der er ikke meget.

Mette: Vi hører ikke meget om, at 'nu vil vi prøve', 'nu har vi gjort', det sy-
nes jeg ikke, at man hører.

(...)

Morten: Ja ja, men du hører ikke meget derindefra om finanskrisen.

Mette: Altså, de er meget neutrale.

Morten: Jeg kunne måske godt have tænkt mig, at de havde gået ind og sagt: 
'Jamen vi har den finanskrise, vi har så mange arbejdsløse, så lad os afsætte 
nogle penge til at få repareret vores skoler, børnehaver og alle de der ting.'

Maja: Sætte nogle projekter i gang, som kan få folk i arbejde. 

(...)

Interviewer: Men vil det sige, at man har mistet lidt tillid til politikerne eller 
hvad, eller I føler lidt, at de ikke kan klare den?

Mette: Altså de lever ikke lige op til, jeg tror, hovedparten af danskernes for-
ventning. Det tror jeg ikke, de gør. (...) Jeg er lidt skuffet over dem, ja det 
synes jeg.

Politikerne har i arbejdernes øjne altså skuffet med deres kastrerede håndtering af kri-
sen. Denne skuffende impotens fremgår i påpegningerne af, at politikerne har været 
for 'stille', 'neutrale' og passive i forhold til, hvad man kunne håbe på. Når de er im-
potent stille, er det netop ikke muligt for politikerne at overdøve det 'svar fra det Re-
elle', som krisen udgør. Arbejderne venter således forgæves på det potente brøl, der 
kan overdøve det  Reelles  svar  med et  nydelsesmæssigt  modsvar  om, hvordan den 
umuliggjorte mer-nydelse realiseres. 
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Det interessante ved kritikkens skuffede valør er,  at den snarere end at mis-
kende den politiske autoritet som sådan modsat peger i retning af en anerkendelse af 
og et implicit artikuleret håb om  autoritetens genkomst. Når arbejderne siger, at de 
godt kunne tænke sig at politikerne levede op til 'danskernes forventning' – at politi-
kerne forstod alvoren af krisen og 'gjorde noget' – fantaseres der netop om et autori-
tetsscenarie, hvor politikerne på handlekraftig vis 'sætter projekter i gang', 'får folk i 
arbejde', altså slet og ret udviser den fornødne falliske magt. At artikulere kritik som 
skuffelse betyder – sådan som Salecl udpeger det som et tidstypisk træk – at man ikke 
på antiautoritær vis har frigjort sig, men modsat udtrykker et autoritært håb om, at 
den store Anden igen opnår sin potens. At man er skuffet over og føler sig forrådt af 
den Anden, må altså ses som udtryk for, at man anerkender denne store Anden som 
en autoritet: 

Today, subjects identify less and less with social institutions, rituals and au-
thorities, and instead are constantly searching for what is supposed to be be-
hind the fictional character of the big Other. However, in this process of 
freeing the subject from the big Other, one can also observe the subject's an-
ger and disappointment in regard to the very authority of the big Other. It 
thus appears as if it was not the subject who recognized that the big Other 
does not exist and that the authority is just a fraud, but that the big Other 
has somehow 'betrayed' the subject (Salecl 1998: 151).

Arbejdernes skuffelse gælder specifikt det forhold, at politikerne som følge af 
deres kastrerede ynkelighed ikke har formået at leve op til den symbolske Faders på-
buds-Lov, da en sådan fallisk formåen netop ville kunne løse arbejdernes nydelses-
mæssige traume. Skuffelsen over politikerne består således i, at de ikke formår at  le-
gemliggøre den symbolske Fader Navn, altså hans mandat, der derved står autoritativ 
uantastet hen, og som arbejderne håber, at 'nogen' på potent vis er i stand til at leve 
op til (Žižek 1991: 8; 1999: 360-361). Således er det karakteristisk, at den symbolske 
Faders mandat – det forbrugeristiske nydelses-imperativ – ikke problematiseres af ar-
bejderne, men snarere bekræftes i skuffelsen over, at politikerne ikke har potensen til 
at legemliggøre det Fadernavn, der udsiger dette imperativ. Skuffelsen omhandler så-
ledes  diskrepansen mellem den symbolske Faders mandat og politikernes kastrerede 
legemliggørelse heraf, som arbejdernes autoritære fantasi netop drejer sig om at mini-
mere. Situationen er, som Žižek i forlængelse af Salecl foreslår det, at bagved arbejder-
nes „(…) rebellion and challenge to parental authority there is thus a hidden call for a 
renewed parental authority, for a father who would really be a 'true father' and ad-
equately embody his symbolic mandate.“ (Žižek 1999: 334). Arbejderne fantaserer 
altså om en Fader, der kan legemliggøre mandatet helt, hvorved den symbolske Faders 
påbuds-Lov og dermed arbejdernes tabte mer-nydelse kan realiseres. 
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Med Bagger og politikerne i omklædningsrummet: Hvem har den største...

Det er i lyset af denne efterspørgsel efter Faderens genrejsning, at arbejderne fantase-
rer om en Fader, der har dén imaginære fallos, φ, der er stor nok til at udfylde den 
symbolske Faders mandat. Det urovækkende ved denne imaginære fallos, der selvføl-
gelig tilhører en tilsvarende imaginær Fader, er, hvor effektivt den udgør et afpolitise-
ret alternativ til de ynkeligt kastrerede politikeres, -φ: Politikernes kastrerede legem-
liggørelse af den symbolske Faders mandat tvinger dem ind i positionen som den Re-
elle Fader, der svarer til erfaring af, at ens virkelige far ikke er imaginært potent, men 
tværtimod på Reel vis er mangelfuldt henvist til sygdom og impotens (Rösing 2005: 
109; Evans 1996: 61-63). Fantasien om den imaginære Faders fallos støder hermed 
potent de kastrerede politikere – den Reelle Fader – ud af manegen, hvorved den po-
litiske diskussion om krisens forløsning forstummer med et begær efter den imaginæ-
re Faders falliske magt. 

Det er i dette afpolitiserede lys, at arbejdernes fascination af den symbolsk-døde 
Urfader Stein Bagger må forstås, idet han som en imaginært-nydende Urfaderfigur 
fantasmatisk  legemliggør  og  i  denne  forstand  understøtter  den  symbolske  Faders 
mandat. Jævnfør nedenstående dialog, hvor troen på hans fallisk-nydelsesmæssige for-
måen fremgår tydeligt – lets face it, Stein Bagger er ikke en del af problemet, men en 
del af løsningen! Måske går han 'for langt', men dette bekræfter på ambivalent vis 
blot arbejderne i, at han vitterligt har den imaginære fallos, der skal til: 

Ellen: Men det er et spørgsmål, om ikke det er hans slags [Stein Bagger], der 
skal få verden til at køre videre?

Jakob: Jo (flere bekræfter). 

Jakob: Altså han har bevist, at han kan lave penge jo, altså lad os face it.

Hanne: Hvis de bare kunne holde sig på dydens rand. 

(...)

Interviewer: Så Stein Bagger og folk som ham, er det en del af løsningen, el-
ler er det problemet, kunne man måske spørge, når vi snakker finanskrisen?

Ellen: Jeg tror ikke, det er problemet.

Børge: Nej, jeg tror kraftedme godt, det kunne blive en del af løsningen.

Ellen: Ja, muligvis er det. Jeg tror ikke, det er problemet i hvert fald. Altså, 
at vi ikke bryder os om, at de kører falske underskrifter, det er en ting. Men 
jeg tror ikke, at det er dér problemet ligger sådan set. Jeg tror, de med til at 
få hjulene til at snurre. Det tror jeg. At vi måske ikke altid kan lide metoden, 
det...

Jakob: Nej, der er da ingen tvivl om, at det er da hellere med folk, der kan få 
hjulene til at dreje, end dem der kaster grus i maskineriet.
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Som det fremgår af citatet, er det interessante ved Stein Bagger, hvordan han i egen-
skab af den symbolsk-døde Urfader fantasmatisk anses som en imaginær Fader, der 
fallisk har bevist, at han sidder inde med en anal viden om nydelsen, der kan bruges 
til at få 'hjulene' på den forbrugeristiske 'verden til at køre videre'. Han har dén imag-
inære fallos, φ, som de kastrerede politikere ikke har, -φ, og formår derfor at leve fan-
tasmatisk-imaginært op til den symbolske Faders mandat. Mens politikerne er 'stille' 
– kastrerede ude af stand til at vise vejen til nydelsen – formår den sen-kapitalistiske 
Urfader Stein Bagger højt og fallisk-tydeligt at bekræfte den symbolske Faders påbud: 
'Gør som mig; det er muligt – Nyd!' Det er en sådan fallisk sammenligning af størrel-
ser, der gør det klart, hvorfor arbejderne ikke mener, at Stein Bagger skal straffes, men 
med sin store falliske viden om nydelsen tværtimod ville være nyttig på Christians-
borg, hvorfra han under opsyn kan 'drive det vidt med lille Danmark', sådan der blev 
sagt tidligere. I kraft af sin analt-perverse nydelse viser Stein Bagger, at han er i stand 
til – altså at netop han har den imaginære fallos der skal til – at udfylde det begæren-
de hul, som de kastrerede politikere har efterladt arbejderne traumatisk med. Det er 
præcis med denne afvisning af politikerne som løsningen på finanskrisen, at fantas-
met om den sen-kapitalistiske Urfader har en afpolitiserende karakterer. 
 
Et proto-fascistisk fantasme: Høvdingen 

Efter  denne  sammenligning  af  fallosser,  hvor  Stein  Baggers  på  afpolitiserende  vis 
trumfede politikernes, synes det rimeligt at spørge, om arbejderne per se afskriver en 
politisk løsning på finanskrisen?  Her aftegner der  sig  i  visse  af  fokusgrupperne et 
urovækkende afpolitiserende fantasme om en politisk-imaginær Fader, som arbejder-
ne  på  proto-fascistisk vis  tilskriver  fallisk  poten(s)tiale  til  handlekraftigt  at  løse  fi-
nanskrisen. Dette skal forstås i lyset af arbejdernes skuffelse over de folkevalgte politi-
kere, der netop havde karakter af en autoritær forhåbning om, at nogen på potent vis 
kan legemliggøre den symbolske Faders mandat, og hvis  imaginært-falliske  potens 
man således velvilligt underkaster sig med udsigten til at få mer-nydelsen igen. 

Det kan måske undre at ordene 'fascisme' og 'afpolitisering' her sammenkædes 
– at fascisme implicerer afpolitisering – idet fascisme, ikke mindst fra og med proto-
fascisten Carl Schmitts (2002) klassiske politiske begrebsliggørelse heraf, kan ses som 
et effektivt middel til at modvirke afpolitisering. Schmitt hævder, at fascismen er en 
rendyrket form for den ven-fjende tænkning, han anser for det politiskes væsen. I 
kontrast hertil følger vi dog Mouffes (2003: 122ff ) post-schmittske argument om, at 
afpolitisering først og fremmest er et politisk problem for demokratiet, og at fascismen 
derfor – som demokratiets antitese – har en afpolitiserende konsekvens: Fascismen af-
politiserer muligheden for en radikalt-plural demokratisk politik, hvilket fantasmet 
om den politisk-imaginære Fader viser de urovækkende konturer af. 

Lad os, før  vi  undersøger disse  proto-fascistiske tendenser  blandt arbejderne 
empirisk, overveje sådanne tendenser teoretisk, hvilket er et gammelkendt tema for 
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den  kritiske  teori.  Klassikeren  i  denne  sammenhæng  er  selvsagt  Adorno  et  al.'s 
(1950), The Authoritarian Personality, der undersøgte det autoritære i efterkrigsårenes 
arbejderklasse. I relation til vores tidligere sammenligning af den freudianske behovs- 
og den lacanianske begærsteori er det ikke overraskende, at den dogmatiske freudo-
marxist Adorno – med inspiration fra Fromms (1994) psykonalytiske teori om den 
'sadomasochistiske personlighed' – i dette studie argumenterer for en direkte sam-
menhæng mellem et  socialt-kulturelt  overjegs  overdrevne repression af  behovet  og 
udviklingen af en autoritær personlighed. I studiet fokuseres der således på en „(...) 
external social repression in concomitant with the internal repression of impulses“, 
hvorved subjektets „(...) attittude towards authority and its psychological agency, the 
superego, assumes an irrational aspect. The subject achieves his own social adjustment 
only by taking pleasure in obedience and subordination.“ (Adorno 1950: 759). Her 
er den stærkt behovsteoretiske pointe altså, at en ekstern social repression af subjektets 
interne behovsmæssige impulser implicerer et frustreret forhold til  disse, som sub-
jektet på irrationel vis håndterer gennem en masochistisk lydighed overfor autoriteter 
(samt en sadistisk projektion af frustrationen over på et offer, f.eks. Jøden).44 

Som Jay (1973: 246) påpeger, handler underkastelse hos Adorno således  ikke 
om identifikation med autoriteten, men har rod i behovs-repressionens omslag i ma-
sochisme. Denne pointe er interessant, idet den žižek-lacanianske begærs-optik netop 
tilskriver den fantasmatiske identifikation den afgørende betydning for legitimation 
af fascistiske og autoritære former for herredømme (Laustsen 1998: 231-235). Når 
det lykkes en Anden at opnå en sådan autoritær position, er det muliggjort af, at sub-
jektet fantasmatisk-ideologisk forestiller sig, at denne Anden på ukastreret vis har dén 
imaginære fallos (altså sidder inde med det lille objekt a), der skal til for at nydelsen 
kan forløses: 

Fantasy attempts to remedy the fundamental deficiency (impossibility)  of 
the big Other, to 'restore' the fullness of the Other, so that we can believe 
that it is possible for the full subject (S) to be constituted through significa-
tion and identification (Stavrakakis 1999: 47).

Fantasmet muliggør altså en tildækning af den Andens kastrerede mangelfuldhed, A,̷  
hvorved denne fremstår som hel: A. Med fantasien får man således en forhåbning 
om, at man gennem den begærende identifikation med denne Andens imaginære fal-
los selv kan realisere sig som et helt, nydende subjekt: S̷◇a. Her må det understreges, 
at en sådan fantasmatisk identifikation med A's imaginære fallos ikke per se implicerer 
politisk-autoritær underkastelse – virkeligheden opretholdes jo altid allerede fantas-

44 At Adorno således primært sætter sin teoretiske lid til en sådan repressions-tese må dog ikke forstås 
som, at han er ignorant overfor andre aspekter af autoritetens væsen, herunder hvordan dette væsen 
støtter sig til imaginære billeder, f.eks. af den omni-potente Fader (Adorno 1972b: 312ff ): For 
Adorno synes repressionen af behovet at være den nødvendige, men dog ikke den tilstrækkelige be-
tingelse for opkomsten af den autoritære underkastelse.
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matisk-ideologisk – hvorfor identifikationen med den Andens imaginære fallos speci-
fikt får en politisk-fascistisk  karakter, hvis den virker  legitimerende for et autoritært 
herredømme: „Det ideologiske fantasme får dets specifikke politiske karakter som en 
legitimation af et herredømmes dominans og knægtelse.“ (Laustsen 1998: 231). Fan-
tasmer er således i sig selv ikke en tilstrækkelig betingelse for opkomsten af fascistiske 
tendenser, men derimod en nødvendig legitimations-skabende betingelse herfor. Det 
specifikt fascistiske består således i, hvis subjektet fantasmatisk forestiller sig, at Le-
deren er den eneste, der har dét – den imaginære fallos – der kan give mig nydelsen, 
og at denne identifikation bliver sin egen politiske legitimation. 

Lad os i lyset af disse teoretiske bemærkninger om forskellen imellem Adornos 
og Žižek-Lacans forståelse af autoritær underkastelse – som en konsekvens af hen-
holdsvis behovs-repression og identifikation med den Andens imaginære fallos – se 
empirisk nærmere på, hvordan arbejdernes forhåbning om en politisk løsning på fi-
nanskrisen får en proto-fascistisk karakter. Dette sker som sagt med et fantasme om 
en imaginær Fader, der på omni-potent vis tilkendes den falliske handlekraft til at for-
løse traumet. Særligt tydeligt kommer dette til udtryk i en af fokusgrupperne, hvor 
arbejderne slet og ret betegner denne imaginære Fader som en 'Høvding'.  For ar-
bejderen, der lancerer dette fantasmatiske begreb om den stærke Leder, som de andre 
arbejdere i fokusgruppen iøvrigt velvilligt tager på sig, handler spørgsmålet om Høv-
dingen om, at denne qua sin imaginært-falliske handlekraft har en legitim nødvendig-
hed: „Der  skal være en høvding. (...) Ellers kan tingene ikke fungere“, hvorved ar-
bejderen  opsummerer,  hvordan Høvdingen anses  som forudsætningen for,  at  den 
symbolske orden igen bliver nydelsesmæssig funktionel, utraumatiseret hel. Proble-
met er imidlertid, forklarer arbejderen sammesteds, at Høvdingen har været skuffende 
fraværende, slet „ikke har været der de seneste par år“, hvilket netop understreger for-
håbningen om, at det nu er tid til hans politiske genkomst som en imaginær Faderfi-
gur, der besidder den politiske handlekraft, som politikerne mangler. I denne forstand 
er den imaginære Fader netop et autoritært fantasme om, er der er en Anden for den 
Anden. Der håbes på, at den Høvding, der i fantasien huserer som imaginær Fader 
'bagved' den traumatiserede symbolske orden, forhåbentligt vil legemliggøre sig igen 
som den politiske Leder, der kan leve op til den symbolske Faders mandat: 

Ellen: Altså de [politikerne] er for mange om buddet. Så længe der er tre til 
fire partier, der skal blive enige om tingene, så tror jeg ikke på, at der vil ske 
noget overhovedet. Så kører det flydende. Det er det nødt til. Hvis vi kunne 
få ét parti ind, og så ved jeg godt, at vi snakker enevælde, havde jeg nær sagt, 
men det er igen det her med, at der skal være en høvding.

Jakob: Ja, der skal være en dominerende magt. 

Ellen: Ja, så ikke de skal hen og firre her og trække lidt der, så det kan køre 
igennem. Og sådan har det jo været i mange år. 

(...)
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Børge: Der er simpelthen alt for mange partier lige nu. (...) 

Ellen: Sådan så at der er mulighed for, at der var ét parti, der kunne tage 
magten og bestemme. Om det så er det ene eller det andet, det tror jeg, et 
eller andet sted er et fedt. Jeg tror der vil blive mere ro, frem for det andet 
her, hvor det er så demokratisk alt sammen.

(...)

Jakob: De prøver at få så bred smag ind hver især for at ramme så bred en 
befolkningsdel som overhovedet muligt. Men så skær det ned. Groft sagt, få 
to ind. To partier. Hvad vil du vælge, A eller B.

Ellen: Så kan de ligge og slås der. Jeg tror de fik mere handlekraft i hvert 
fald.

Som det fremgår tydeligt af citatet er fantasmet om Høvdingen specifikt moti-
veret af, at de folkevalgte politikere fremstår kastreret handlingslammede. Underlagt 
det plurale demokratis spillerregler om for mange partier og hensyn – for megen 'fir-
ren her og trækken der' – synes politikerne frataget dén politiske slagkraft, som ar-
bejderne efterspørger; altså dén imaginære fallos, φ, som de identificerer sig med. Det 
er  netop som undtaget  fra  disse  demokratisk-snerrende  bånd,  at  det  fantasmatisk 
interessante og latent proto-fascistiske ved Høvdingen består. Særligt klart, men ikke 
enestående for interviewmaterialet, kommer dette til udtryk hos Ellen, der fuldt ved-
kender sig den autoritære radikalitet ved fantasmet. Således er hun ganske konkret og 
vedholdende i sin insisteren på det nødvendige og legitime ved denne proto-fascisti-
ske centralisering i én fallos, i ét parti, i én Høvding, der skal 'kunne tage magten og 
bestemme'. 

I lyset heraf er Jakob interessant, idet han snarere 'vakler' på demokratiets æg i 
lighed med, hvad der er tilfældet hos flere af arbejderne: I første omgang giver han så-
ledes Ellen ret i, at 'der skal være en dominerende magt' – 'en høvding, der har et 
overblik', som han siger det andetsteds i interviewet – men formulerer sig dernæst i 
mindre afdemokratiserede vendinger med et argument om, at man burde reducere 
det politiske valg til et A eller et B. Der skal altså være mindre snakkeri, mere handle-
kraft; færre partier, flere stærk-mands-beslutninger, sådan som flere af arbejderne lige-
ledes vaklende på demokratiets æg udtrykker det. Hermed går Jakob ikke så proto-fa-
scistisk langt som Ellen gør, men den afpolitiserede logik er ikke desto mindre sam-
menfaldende. Det politiske skal blot  fungere handlekraftigt, og altså ikke politiseres 
demokratisk. Det fælles ved fantasmerne drejer sig altså om, at nogen med den falli-
ske vilje til at magte nydelsen, blot skal give mig den begærede nydelse igen: Mindre 
demokrati for mer(e)-nydelse. 

Det afsluttende spørgsmål er nu, om vi med denne nydelsesmæssigt afpolitise-
rede konklusion ikke befinder os ved et fundamentalt træk ved det sen-kapitalistiske 
forbrugssamfund? Er vores tids pendant til den instrumentelle fornufts stræben efter 
at gøre alt identisk med oplysningens rationelle imperativ ikke en art instrumentel 
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nydelse, hvor alt tilsvarende gøres identisk med forbrugssamfundets nydelsesmæssige 
målestok? Hermed ikke sagt, at der ikke bør begæres – ligesom det ej heller var Ador-
nos ærinde at forkaste fornuften. Parallelt med Adorno insisteren på at lade fornuften 
reflektere sig selv, er det vores opfordring, at forbrugssamfundet må reflektere over, 
hvordan og af hvem begæret søges nydelsesmæssigt forløst. Begæret skal hverken be-
nægtes eller fantasmatisk feticheres – men bør konfronteres politisk. Dette er præcist 
hvad vi forstår ved Lacans (1992: 395) etiske diktum: 'Vig ikke tilbage fra dit begær'. 

Epilog: Kapitalismen på briksen

Hvis karakteren af det vidensbidrag, som ovenstående analyse har produceret, skal 
vurderes, må det gøres i lyset af den paradoksale relation til analyse-objektets sandhed, 
som den negative dialektik implicerer. På den ene side forpligter vi os med den nega-
tive dialektik på den sandhed, som vi begrebsligt forsøger at fravriste objektet, selvom 
vi på den anden side samtidig må tage på os, at denne begrebslige identifikation hver-
ken bør eller kan lykkes totalt, identisk. På paradoksal vis  vil den negative dialektik 
sandheden, men den  ved også, at denne bestræbelse altid må forblive uforløst, hvis 
det vitterligt er objektet med forrang og ikke subjektets begrebslige nægtelse af ob-
jektets ikke-identitet, der skal tilskrives sandhedsværdi. Såvidt ontologien, der dog åb-
ner for et mere presserende spørgsmål, nemlig hvordan man metodologisk skal om-
sætte denne paradoksale omgang med objektet? Dette har Adorno et måske overra-
skende morsomt, men ikke desto mindre afgørende bud på:

The un-naïve  thinker  knows how far  he  remains  from the  object  of  his 
thinking, and yet he must always talk as if he had it entirely. This brings him 
to the point of clowning. He must not deny his clownish traits, least of all 
since they alone can give him hope for what is denied him (Adorno 1973: 
14).

Fremfor naivt at forsøge at raffinere sine begreber om virkeligheden i en idealistisk 
forhåbning om, at de til  sidst etablerer identitet med virkelighedens objekt, er det 
adornoianske argument præcist modsat: I stedet skal man metodologisk tage det ko-
miske  i denne umulige bestræbelse på at overskride ikke-identiteten imellem subjekt 
og objekt på sig, og ved hjælp af klovneri, overdrivelse og iscenesættelse bruge komik-
ken aktivt i analysen (jf. endvidere Adorno 1984: 152). Ved at lade begrebet 'klovne 
med objektet' – ved på en og samme tid at iscenesætte og overdrive objektets sandhed 
og begrebets umulige relation hertil – vedkendes det, at man ikke gør sig nogen idea-
listiske og i denne forstand korrespondens-teoretiske illusioner om, at subjektets be-
greb kan opnå en sand identitet med virkelighedens objekt. Det er i dette lys, at vi må 
forstå det citat, som vi lod specialet indlede med: „I psykoanalysen er intet sandt und-
tagen dens overdrivelser.“ (Adorno 2003: 97). 
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Den sanddru positivist har således helt ret i, at der i streng forstand ikke  er 
nogen kastration,  Urfader,  Fallos  – at  begrebet  ikke korresponderer  identisk-sandt 
med virkelighedens objektivitet – men han forbigår hermed, hvordan det netop er i  
kraft af deres overdrevne og 'klovneristiske træk', at begreberne formår at sætte ob-
jektets ikke-identiske sandhed i scene. Žižeks analyser er et glimrende sandhedsvidne 
herom, idet han uden at overdrive overdrivelserne tager den iscenesættende metodo-
logi til nye, komiske højder: Tag hellere en rammende  vits i brug til at iscenesætte 
sandheden end alskens statistisk dokumentation! Som Bjerre (2007: 63) påpeger, må 
Žižeks 'vilde analyser' netop forstås, som et forsøg på at begribe en sandhed om virke-
lighedens objektivitet som positivistens desperate forsøg på at optælle empiriske fakta 
til én identisk-sand helhed forbigår det umulige og usande ved. I stedet for at omfav-
ne objektets ikke-identiske sandhed komisk, får den korrespondensteoretiske insiste-
ren på det identiske hermed uundgåeligt noget tragikomisk over sig...

Hermed tager Žižek den fulde analytiske implikation af Adornos omvending af 
Hegels diktum fra 'det sande er det hele' til 'helheden er det usande' (Adorno 2003: 
99), hvorved den sandhed, som Žižek forsøger at iscenesætte, er betingelserne for, at 
den altid allerede umulige helhed, S ̷̷, fantasmatisk fremstilles som en 'sand' helhed, S 
(Žižek 2006b: 6). Således er det sandhedsbegreb som Žižek i  lighed med Adorno 
interesserer sig for, ikke et begreb for det, „(…) der kan stakkes i stabler af udsagn om 
kendsgerninger, men som illuminerer, forklarer, afslører. Denne anden sandhed må is-
cenesættes for at træde frem. Den er sandheden om en bestemt mængde af sandhe-
der.“ (Bjerre 2007: 63). I stedet for at interessere sig korrespondensteoretisk for sand-
hedsværdien ved sætningen, 'det sner', som kun er sand, hvis og kun hvis det sner, er 
den  sandhed,  som  interesserer  os,  den  analytiske  iscenesættelse  af,  hvorfor  man 
overhovedet er så interesseret i  vejrudsigter.  Eller:  I stedet for statistisk-korrespon-
densteoretisk at teste sandheden ved sætningen, 'der er en finanskrise', interesserer vi 
os for iscenesættelsen af, hvorfor arbejdere anser 'Stein Bagger som fantasmatisk forlø-
sende' for denne krise. Det er denne sandhed, som aldrig lader sig optælle, men kun 
iscenesætte – netop som vi har tilstræbt at gøre det i nærværende speciale. 

Lad os iscenesætte denne sandhed om iscenesættelsens sandhed filmisk: For er 
det ikke netop her, vi befinder os ved forklaringen på, hvordan geniale komiker-klov-
ne som Chaplin – der også netop er en af Žižeks (se f.eks. 2008b: 1ff ) store helte – 
formår at iscenesætte sandheden om magtens uvæsen (i bl.a. The Great Dictator) på 
en så evigt mere 'træffende' måde end 1970'ernes socialrealisme? Ender denne genres 
forsøg på at skildre dette uvæsen 1:1 som billedligt-identisk med virkelighedens ob-
jektivitet ikke i en idealistisk tragikomik? Ved at overdrive sceneriet, 'klovne med ob-
jektet', formår Chaplin netop at sætte de magt- og begærsdynamikker, der strukture-
rer samfundet, i scene, uden at man på nogen måde sidder tilbage (eller forventes at 
sidde tilbage) med følelsen af et 'objektivt', identisk billede af virkeligheden. Ligesom 
Chaplin overgør rollen, er de begreber, vi har brugt i nærværende analyse, sikkert også 
'too much'. Men ikke desto mindre er det netop et sådan begrebsligt klovneri, der er 
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dét sceniske greb, som muliggør, at vores analyser ikke idealistisk frakender, men ne-
gativt dialektisk tilkender, objektet forrang – når vi lægger kapitalismen på briksen.
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AFSLUTNING   
Hvis der er ét budskab, som vi her ved specialets afslutning håber står klart, er det 
den ontologiske vægt af den parole, som specialet vedkender sig: Til objektet selv! På 
sin vis har hele specialet netop været en begrundelse for, at et adornoiansk ontologisk 
begreb om subjektets og objektets negative dialektik kan indfri denne parole teoretisk 
såvel som analytisk-empirisk. Det afgørende ved vores žižekske korrektiv til Adornos 
ontologi er formuleringen af en  intern negativ dialektik, hvor det Reelle objekt be-
grebsliggøres som en Reel nærværende ikke-identitet, der flænger den symbolske or-
den indefra. Dette kan efter vores fortolkning forstås som en skærpelse af den negati-
ve dialektiks grundidé om det ikke-identiske qua objektets forrang: Mens objektet og 
dermed samfundets dynamik og frihed for Adorno kan forvises til ekstern landflygtig-
hed af ideologien, er det vores argument, at det internt Reelle altid allerede trænger 
sig traumatiserende på med en vis mulighed for ubestemthed og frihed til følge, hvil-
ket gør Reelle kriser som f.eks. finanskrisen analytisk interessante. Denne interne re-
formulering af den negative dialektik implicerer en begærsteoretisk forståelse af sub-
jektet, idet den ikke-identiske flænge i den symbolske orden netop foranlediger begæ-
ret efter det lille objekt a, der kan forløse subjektet nydelsesmæssigt – som kan stoppe 
den interne dialektik og hermed realisere identiteten. I lyset af vores negativt dialekti-
ske meditationer over hvordan en nutidig kritisk teori ontologisk skal gå til objektet 
selv, har specialet således med afsæt i Adornos objekt reformuleret dette žižeksk som 
det Reelle objekt, hvis interne negative dialektik med den symbolske orden i lacaniansk 
forstand vækker det fantasmatiske begær efter lille objekt a.  

Efter vores opfattelse er det kun med afsæt i en sådan begærsteoretisk reoriente-
ring, at den kritiske teori kan være på analytisk højde med vores forbrugs-kapitalisti-
ske samtid. Mens et freudomarxistisk fokus på mer-repression af behovet givetvis hav-
de en analytisk værdi i forståelsen af produktionssamfundets sociale organisering, er 
dette perspektiv ganske utidssvarende i analyser af det forbrugssamfund, hvis værdi-
skabelse og organisering er centreret om flydende forbrugeres begær efter at realisere 
en hel identitet nydelsesmæssigt:  S̷◇a.  Vi har endvidere  argumenteret for, at begær-
sperspektivet er særlig analytisk frugtbart i relation til forbrugs-kapitalismens nutidige 
kriseformer, der, sådan som synes at være tilfældet med finanskrisens overforbrug, har 
ophav i et mimetisk akkumulerende begær efter forbrugsgoder. Denne begærsteoreti-
ske indsigt blotlægger den neo-klassiske økonomis manglende teoretiske formåen til 
at forklare det overforbrug, som den selv har været med til at udpege som krisens år-
sag: Ved at  tage afsæt i  en streng subjektivistisk og behovsteoretisk konception af 
menneskets nyttemotiver afskærer den neoklassiske teori sig fra at forklare krisen som 
havende ophav i et principielt umætteligt og begærs-mimetisk akkumuleret overfor-
brug, sådan som vi understregede det med Girard og den økonomiske videreudvik-
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ling af ham. 
Den væsentlige pointe, at nutidens kriseformer må forstås i relation til begæret, 

lader sig endvidere underbygge kvalitativt-empirisk, idet det specifikt traumatiske for 
de fyrede arbejdere består i den Reelle umulighed af, at begæret for dem kan forløses 
nydelsesmæssigt. Krisens Reelle rystelse af den symbolske orden viser sig som erfarin-
gen af, at mer-nydelsen ikke er indenfor rækkevidde: Arbejderne vil i egenskab af for-
brugere efterleve den symbolske Faders imperativ om nydelsen, men svaret fra det Re-
elle overdøver dette påbud traumatisk. Selvom krisen således ryster den symbolske or-
den, bliver forbrugskapitalismens påbud om nydelse hverken modsagt eller betvivlet 
af arbejderne; snarere er de skuffede over, at særligt politikerne ikke har formået at 
være den folkevalgte  garant for  nydelsen.  Arbejderne længes  fantasmatisk efter  en 
imaginær Fader, der har den falliske potens til at legemliggøre den symbolske Faders 
mandat og derved lukke krisens Reelle flænge i den symbolske orden. Dette under-
streger, sådan som det er pointen med Žižeks ideologibegreb, fantasmets funktion 
som understøttende for den symbolske orden, særligt i krisesituationer, hvor det Reel-
le objekt trænger sig traumatisk på. I denne forstand undertreger fantasmatisk virk-
somhed objektets forrang,  hvorfor den iscenesættende 'fantasmologi',  specialet har 
bedrevet, netop er at gå til objektet selv. 

Fællesnævneren for arbejdernes fantasmatiske forestillinger om de to imaginære 
Fædre  –  den  sen-kapitalistiske  Urfader  Stein  Bagger  og  den  proto-fascistiske 
Faderhøvding – er, at de trods deres forskelle begge inkarnerer et håb om at nydelsen 
er mulig. Med vores teoretiske forforståelse – formuleret i lyset af Girards syndebuk-
steori og Žižeks konvergerende opfattelse af, at ideologisk-eksternaliserede fantasmer 
har syndebukkes karakter – regnede vi med, at krisens Reelle traume ville håndteres 
gennem en vred-fantasmatisk udpegning af finanskrisen syndebuk. Empirien strider 
hermed imod denne forforståelse: Arbejderne udtrykker ikke fantasmatisk vrede over, 
at denne eller hin syndebuk har taget lille objekt  a og i denne forstand nydelsen fra 
mig.  Arbejderne  undertrykker  modsat  et  fantasmatisk  håb  om,  at  den imaginære 
Fader har potensen til at  give mig dette nydelses-objekt igen. Selvom vi mener, at 
Žižeks ideologibegreb er særdeles stærkt – ikke mindst i sammenligningen med Ador-
nos begreb, der ofte stagnerer i en totalt-identisk pessimisme – er det problematisk, at 
Žižek tendentielt reducerer spørgsmålet om ideologi til en vred og misundende ud-
pegning af syndebukke (læs: Jøden). Som vi har påpeget, kan fantasmer imidlertid 
også sagtens have optimismens valør, som det er tilfældet med arbejdernes forestilling 
om velfærdsstatens minimums-nydelse. 

Arbejdernes fantasmer om de to imaginære Fædre er af grundlæggende afpoliti-
serende karakter, idet de folkevalgte politikere udstilles som kastrerede, hvorved de 
både frakendes ansvar for krisens ophav og den politiske handlekraft til at løse den. 
Det er efter vores opfattelse i dette afpolitiserede lys, at det overhovedet bliver aktuelt, 
at en analt-pervers finansmand som Stein Bagger fantasmatisk tilskrives potentiale til 
at kunne forløse finanskrisen. Hvad der undertreger denne afpolitisering – eller rette-
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re: tendens til afdemokratisering – er endvidere, at når arbejderne giver et klart bud 
på en politisk løsning, kredser håbet om autoritære stærk-mands-figurer, der på po-
tent vis kan skære igennem demokratiets snakkerier og fallisk vise vejen til nydelsen. 
Arbejderne ved godt, hvad de har mistet – nydelsen – hvorfor politiske forhandlinger 
og demokratisk snak blot er udenomssnak: 'Giv mig nydelsen, igen!' 

108



negativt dialektiske meditationer

English Abstract 

The aim of this dissertation is first and foremost theoretical in that we intend to for-
mulate  a  critical  sociological  theory  that  takes  its  ontological  starting  point  with 
Theodor  W.  Adorno's  original  consideration  of  the  negative  dialectical  relation 
between subject and object. In our view, this is the natural starting point for a theory 
that wishes to overcome the idealism of the contemporary social-constructivist and 
phenomenological trends within sociology. We see the Slovenian philosopher and so-
ciologist Slavoj Žižek not just as Adorno's contemporary heir but as the theorist who 
has made the most vitalizing contributions to a critical theory that takes the non-
identical part of the object seriously through the development of a dialectical psycho-
analysis drawing on Jacques Lacan. Our aim is then to show the fruitfulness of these 
theoretical  considerations  with  some  analytical-empirical  examples  that  revolve 
around the finance crisis of 2008-2009. The empirical analysis draws from a qualitat-
ive study of focusgroup discussions we have conducted with a number of skilled and 
unskilled workers that were fired during the crisis. 

The first chapter deals with the mentioned theoretical development from Ad-
orno to Žižek and an ontological frame for a critical theory that gives the object pre-
cedence. It is followed by chapter two's more sociological study of the transition in 
modern western society from a production oriented capitalism to a society of con-
sumption that is steadily saturated by a desire for objects of enjoyment. The object is 
here reformulated as an object of desire, and the subject as a divided – barred subject 
– constantly trying to reach the desired object and thereby enjoyment. In the light of 
our emphasis on desire as a fundamental mediator between subject and object, we 
criticise, in chapter three, the neoclassical economic theory for not being able to ex-
plain the overconsumption that assumingly prompted the finance crisis. The argu-
ment is that because of their focus on subjective human needs the economists over-
look the accumulating effects of the mimetic desire for the objects of enjoyment, and 
the way this brings the economy out of balance. We also look at the human con-
sequences of the crisis through analysis of our interviews, where it becomes clear how 
these fired workers as consumers are traumatized by the crisis and the loss of enjoy-
ment in their everyday life. Our last chapter also draws on our empirical work, where 
we focus on the ideological management of the crisis by the fired workers. The crucial 
point is that the workers are drawing on a ideological fantasm about a number of 
imaginary Fathers who they hope in a phallic way can tackle the crisis and by show-
ing that enjoyment is possible, pointing a way out of the workers current traumatic 
position.
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Interviewguide 

Det nedenstående eksempel på en interviewguide der er fra vores tredje fokusgruppe-
interview, blev delvist revideret fra gang til gang for stadig mere præcist at kunne pro-
blematisere og validere vores fortolkninger. Læg endvidere mærke til opbygningen af 
guiden, hvor der stilles ét hovedspørgsmål per tema, hvortil der hører en række opføl-
gende spørgsmål, der efter behov kan bringes i anvendelse. Med disse overvejelser føl-
ger vi Demant (2008: 187ff ). 

Interviewguide til 3. fokusgruppe 

Indledning (5 min):

Os: Lasse og Naja 

Præsentation af projektet: Vi skriver speciale på sociologi om finanskrisen og dens konsekven-
ser for danskerne. 

I denne forbindelse har vi valgt at lave fokusgrupper, altså en slags gruppeinterview, ligesom 
den vi skal lave her i dag. Målet er, at vi gøre os klogere på, finanskrisen. Det er vigtigt for os, 
at vi ikke bare sidder hjemme ved skrivebordet, men skal ud og snakke med folk. 

Fokusgruppe: Interviewet er ikke et almindeligt interview hvor vi stiller spørgsmål hele tiden, 
men hvor det primært er jer, der diskuterer nogle temaer, som vi præsenterer. Det kan måske 
sammenlignes lidt med en god samtale til en middag, hvor der diskuteres og alle kommer til 
orde. 

Os: Jeg stiller spørgsmålene og den anden skriver talerækkefølgen ned. 

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke fisker efter nogle bestemte svar. Vi er interesserede i je-
res oplevelser og holdninger, og der er ingen rigtige eller forkerte svar. Det er jer der er 
eksperterne og vi er her primært for at lytte og lære. 

Praktiske detaljer: Interviewet varer knapt 1,5 time. Optages med diktafon, så I skal huske at 
tale tydeligt og ikke i munden på hinanden. 

Anonymitet: Der er ikke andre end os, der kommer til at høre optagelsen, så I kan regne med 
fuld anonymitet. Interviewet skrives ud og jeres navne ændres, så man ikke kan genkende jer. 

Spørgsmålene vi stiller starter i det nære – jeres arbejdsmæssige situation, tanker, bekymringer 
– og bevæger sig derefter til det mere overordnede plan – samfundet i det hele taget: Hvad fi-
nanskrisens konsekvenser er for DK; hvad der bør gøres ved den; osv. 

Vi stiller både spørgsmål, men vi har også et par billeder med, som vi undervejs vil lade snak-
ken tage afsæt i. Men det kommer vi til.   

Intro: Om jer selv (5 min)
Før vi går i gang med selve fokusgruppen vil vi gerne have jer til at fortælle lidt om jer selv, så vi  
kan få et indtryk af hvem I er. Jeg vil gerne have jer til at præsentere jer én efter én, hvor I fortæl-
ler:

• Hvad i hedder
• Jeres alder
• (((Om i kender hinanden og hvorfra)))
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• (((Samt kort om jeres beskæftigelsessituation.))) 

Tema: Finanskrisens konsekvenser for jer (15 min )
Det første tema vi gerne lægger op til diskussion handler som sagt om det nære – altså finanskrisens  
konsekvenser for jer og jeres liv. Det første spørgsmål er: Hvad har finanskrisen haft af konsekven-
ser for jer? (SYV SEKUNDER) 

Fortæl gerne om jeres fyring, hvordan det skete. 
Hvordan forstår I sammenhængen imellem jeres situation og finanskrisen? (fyring, risiko 

for fyring, svært at få nyt job, etc.)  
Validering: Uretfærdighed, urimelighed, dårlig behandling, begrundelsen, det vil sige fø-

lelser, etc. 

Er I usikre på fremtiden? (SYV SEKUNDER) 
Hvad har I gjort for at ruste jer imod krisen?
Hvor alvorlig tror I krisen kan blive for jeres liv og familie?
Er der noget at gøre?  

Tema: Finanskrisens konsekvenser for danskerne (10 min )
Nu har I diskuteret hvad finanskrisens konsekvenser er og kan blive for jeres liv. Det næste tema 
kommer til at handle om krisen konsekvenser for danskerne. Nu vil vi altså gerne se tingene lidt  
mere overordnet: Hvem er finanskrisens vindere og tabere? (SYV SEKUNDER)
       Er det tilfældigt at det netop er dem der bliver ramt/går fri? 

Synes I det er de forkerte mennesker, der er blevet ramt af finanskrisen? 
Dem der har tabt/vundet, er det deres egen skyld? 

Tema: Årsager for krisen (20 min)
Det tema vi skal snakke om nu er er finanskrisens årsager – altså hvad den kommer af. Hvad er  
jeres fornemmelse af, hvad krisens årsager er? (SYV SEKUNDER) 

Savner I en forklaring på, hvorfor krisen er opstået?   
Hvordan kunne den være undgået?
Er det tilfældigt at krisen rammer netop nu? 
Eller er der noget grundlæggende galt med den måde økonomien er skruet sammen på? 

Synes I selv i har andel i krisen? Hvad kunne man som enkeltperson have gjort anderledes? (SYV 
SEKUNDER) 

Tænk et år tilbage til før krisen, hvad ville I så havde gjort anderledes?  
Kunne man som enkeltperson have gjort noget for at undgå at finanskrisen kom i sving? 
Bærer almindelige danskere – som os – en del af ansvaret? Burde vi havde handlet ander-

ledes? (mindre forbrug, færre lån, valgt andre politikere, etc.)

Er der nogen som I mener særligt bærer ansvar for at krisen er opstået? (SYV SEKUNDER) 
  Savner man at kunne pålægge nogen ansvaret for krisen?  

Hvilket ansvar mener I pengespekulanter har for krisen er opstået? 
Er det f.eks. almindelige danskere, virksomhederne, bankerne, politikerne, andre lande, 

eller spekulanter? 
Burde nogen straffes?  
Er det rimeligt at pege fingre af nogen – bærer vi ikke også selv en del af ansvaret? 
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Tema: Billeder (15 min )
Nu har I talt om finanskrisens konsekvenser for jeres liv og Danmark i almindelighed. Nu vil vi  
lade diskussionen tage afsæt i nogle billeder, som måske igangsætter nogle tanker, der kan diskute-
res. Diskuter dét, der falder jer ind. (SYV SEKUNDER) 

1) Danske bank/Roskilde bank
- Bærer bankerne et særligt ansvar? 
- Har de opført sig uansvarligt? 
- Har i tillid til bankerne?

2) Christiansborg
- Hvordan synes I politikerne håndterer situationen? 
- Har i tillid til politikerne? 

3) Stein Bagger
- Hvad synes I han er et billede på? 

Tema: Hvad krisen har lært os? (15 min)
Nu er vi nået til det sidste tema, der handler om, hvad vi kan lære af krisen. Indtil videre har me-
gen af diskussionen kigget lidt tilbage i tiden og nu vil vi altså gerne kigge frem i tiden. Hvad er  
det finanskrisen har gjort os opmærksom på – hvad har den har „lært“ os – og som der nu må gøres  
noget ved? (SYV SEKUNDER) 

Er krisen udtryk for, at noget burde laves om i det danske samfund? 
Hvad skal Danmark gøre nu?
Hvem skal levere løsningen på krisen? (bankerne, virksomhederne, politikerne, lønmod-

tagerne, EU, USA, andet?)

Afslutning/debriefing
Har I noget at tilføje?
Minde om anonymitet
Spørgsmål tager vi bagefter
Tak fordi I ville deltage

124


