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Abstract 

 

This thesis examines qualitatively how winning campaigns in different referendums across 

three Western countries communicate when trying to convince voters to support their 

political cause. It investigates the tendencies in winning campaigns use of discursive tools 

and if certain dynamics can be found across the cases. 

 

We use an eclectic approach to turn our academic interest into analytical insights. We use 

the gaze of second order observations and subscribe to a poststructuralist tradition where 

we get our theoretical understanding from primarily the discourse theory by Ernesto Laclau 

and Chantal Mouffe, but also from a more recent field of affective theory represented by 

the works of Sara Ahmed. 

 

Empirically we combine the written word with visual elements such as graphics and videos 

which we locate on a variety of platforms used by the campaigns such as Facebook and 

Youtube. 

 

We show how the campaigns by the use of articulations try to fixate meaning to the theme 

of the referendum in question. The study finds that the campaigns paint a discursive picture 

of a problem in the given society which is made possible due to a dislocation, and they 

present themselves as the solution to this problem. Specific discourses emerges in this 

intersection of problem and solutions of the constitutive inside and outside of the discourse. 

We also discover how the logic of populism intertwines the discourses of the campaigns 

that shares communicative means such as communicating in equivalence, and mobilizing a 

collective we in contrast to an excluded them. We shed light on the discursive construction 

of “a people” by the use of affective theory as we pursue yet another common trade in the 

campaigns communication. They all share an emotional appeal which is used to attach the 

population to a specific political project. 

 

Populism as an omnipresent logic is the thread running through the three campaigns’ 

rhetoric. It is thus in light of this concept the paper discusses different viewpoints on 

populism in order to explore how populism can also be seen as a driving force in 

democracies.  
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I populismens tidsalder 

 

I løbet af de seneste tyve år er befolkningens opbakning til populistiske partier steget i en 

sådan grad, at hver fjerde europæer i dag stemmer på, hvad man kan betegne som en 

populist, og i elleve europæiske lande har populisterne sat sig på regeringsmagten. Sådan 

lyder konklusionen fra en undersøgelse, The Guardian i 2018 foretog i samarbejde med en 

række politologer (Lewis et al. 2018). Sociolog Matthijs Rooduijn fra University of 

Amsterdam ledte projektet, hvis resultater ifølge avisen blev manifesteret endnu engang, 

da europæerne gik til stemmeurnerne i maj måned i år og valgte deres repræsentanter til 

Europa-Parlamentet. Fra selvsamme forsker - og hans kollega Philipp Mendoza - lyder det, 

at vælgerne i højere grad end tidligere satte kryds ved populistiske politikere (Rankin 2019). 

I alt blev 218 af Europa-Parlamentets 751 sæder besat af såkaldte populister, lyder 

konklusionen. 

Ovenstående statistikker er interessante for nærværende speciale, fordi de er baseret på 

en særlig måde at iagttage populismebegrebet på. Populismen er et buzzword, hvis 

popularitet synes at stige i takt med, at personer der påklistres populismemærkatet, bliver 

valgt til offentlige embeder. Når populismen iagttages som en tendens i den vestlige verden 

anno 2019 bærer debatten præg af et særligt blik på fænomenet. The Guardian 

varedeklarerer således deres undersøgelser og de artikler, de skriver om populismen. Deres 

forståelse af begrebet baserer sig på den hollandske politolog og populismeforsker Cas 

Mudde (2017). Ham vender vi tilbage til. Det britiske medie henviser ligeledes til The 

PopuList (The PopuList n.d), som er en liste over europæiske partier, der inddeler efter 

kategorierne: populisme, ekstremt højreorienterede eller ekstremt venstreorienterede. På 

den liste står blandt andre danske partier som Dansk Folkeparti, Enhedslisten og SF i selskab 

med tyske Alternative für Deutschland, ungarske Fidesz og spanske Podemos (The PopuList 

n.d). 

Når vi nævner ovenstående studier, er det ikke for at starte nærværende speciale med en 

kritik af andre undersøgelser. Det er for at statuere et eksempel. For hverken i akademia, i 

medierne eller blandt politikere og debattører er der enighed om, hvordan populismen 

defineres, hvorfor og i hvilke bevægelser den opstår, eller om den er “god” eller “dårlig”. 

Den hollandske politolog Cas Mudde (2017), som vi nævnte tidligere, iagttager populisme 

som en ideologi, der opdeler samfundet i to grupper - det sande folk og den korrupte elite - 

og argumenterer for, at politik skal være et udtryk for volonté générale, hvilket kan 

oversættes til folkets vilje (Mudde 2017:3). Andre teoretikere som eksempelvis 

politologerne Benjamin Moffitt og Simon Tormey (2014) ser i stedet populismen som en 
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særlig stil, vi kan iagttage i det, politikerne siger, hvordan de gestikulerer, og hvilke manerer 

de har. Spørger man den tyske idéhistoriker Jan Werner-Müller (2016a;2016b), som er en 

populismeforsker, der hyppigt optræder i medierne, så er populismen en antidemokratisk 

bevægelse, der primært spøger på højrefløjen. Listen over populistiske partier i Europa, der 

henvises til i ovenstående afsnit, vil således indeholde forskellige navne alt afhængig af, om 

du beder Mudde, Moffitt og Tormey eller Müller om at udfylde den. 

Ovenstående teoretikere er blot tre ud af mange eksempler på, hvordan populismen kan 

iagttages. Lektor på Roskilde Universitet Allan Dreyer Hansen, som læseren senere vil blive 

bekendt med, har været kilde til stor inspiration i dette speciale, iagttager et fravær af 

enighed om, hvad det egentlig er, man diskuterer, når man diskuterer populismen (Hansen 

2017:1). Samtidig mener han, at debatten om populisme er domineret af en normativt 

nedsættende vurdering af begrebet (Hansen 2017:1). 

Specialet er døbt “Apropos Populisme”, fordi det er et bidrag til en debat, der finder sted i 

vid udstrækning. Ønsket med specialet her er at belyse, hvordan populismen er til stede 

overalt for at nuancere den normative opfattelse af, at populismemærkatet er forbeholdt 

en gruppe af mennesker med en særlig politisk overbevisning. Specialet iagttager 

populismebegrebet med udgangspunkt i Ernesto Laclaus og Chantal Mouffes (se f.eks. 

2005;2018) teori om selvsamme. Vi abonnerer på deres idé om, at populisme er en logik, 

som altid vil være til stede i mere eller mindre grad, når mening skabes, uagtet om den 

finder sted på højre- eller venstrefløjen. Læseren vil i løbet af specialet få en introduktion 

til Laclau og Mouffes populismebegreb samt deres diskursteori, som danner 

udgangspunktet for vores iagttagelser. Dem lader vi ligge for nu. 

Specialet iagttager, hvordan populismelogikken er på spil i forskellige vindende 

kampagnesider på tværs af folkeafstemninger. Folkeafstemninger har siden 1970’erne for 

alvor slået igennem (Pilling 2018:19). Stigningen i brugen af folkeafstemninger skyldes ifølge 

forskere ved  University College London (Pilling 2018), at efterkrigstidens vælgere blev 

betragtet som nogen, der havde til opgave at vælge deres repræsentanter fra tid til anden. 

Man refererede sjældent til befolkningens holdninger, når beslutningerne blev truffet, 

måske fordi brugen af meningsmålinger endnu var ny og dyr, mens kommunikationen i de 

traditionelle medier var top-down (Pilling 2018:21). Det har ændret sig i takt med, at 

forventningerne til vælgernes engagement i demokratier er steget, og mistroen til 

politikerne lige så (Pilling 2018:21). Samtidig er befolkningens holdninger blevet en 

integreret, allestedsnærværende del af den politiske debat, antallet af parlamentariske valg 

er steget, og det er også brugen af folkeafstemninger (Pilling 2018:21). 
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I nærværende speciale interesserer vi os for at undersøge populismens tilstedeværelse i 

folkeafstemninger, fordi det giver undertegnede mulighed for at iagttage det offentlige rum 

som en kampplads for meningsdannelse. Vi har udvalgt netop folkeafstemninger som 

fokuspunkt fordi, to sider kæmper om at definere én sag, og disse sider taler til hele 

befolkningen. Vores blik skærpes af denne indsnævring, som folkeafstemningerne i deres 

natur repræsenterer. Samtidig får vi lejlighed til at nuancere opfattelsen af, hvordan 

populismens væsen tager sig ud, fordi folkeafstemningernes indhold og afsendere er 

forskellige.  

Vi forholder os ikke til, om populisme er godt eller dårligt, og når Laclau synes at mene, at 

populismens tilstedeværelse er overvejende positiv for demokratiet (Hansen 2017:1), er det 

ikke udtryk for vores egen holdning. Vi arbejder ud fra en tese om, at populismen ér her, og 

vi er motiverede af at iagttage populismen på dens egne præmisser, sådan som den 

fremtræder for os, i de kampagner vi iagttager? 

På baggrund heraf ønsker vi at bidrage til debatten om, hvorvidt populisme er eller ikke er 

en farbar vej for demokratiet. Det er en diskussion, der vil tage udgangspunkt i to forskellige 

demokratiopfattelser, som læseren introduceres til, når tid er. 

Rigtig god læselyst. 

 

Anne, Helene og Pauline.  

 

 

Nøgleord: Diskursanalyse, Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, poststrukturalisme, anden 

ordens iagttagelser, folkeafstemning, vindende kampagner, kommunikative virkemidler, 

konstitutivt ydre, tomme betegnere, ækvivalens, Allan Dreyer Hansen, populisme, affekt, 

identitet, Jan-Werner Müller, deliberativt demokrati, agonisme. 
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Problemformulering 

Vi ønsker, at læseren ser specialet som et bidrag til debatten om kampagners 

kommunikation og effekterne heraf under folkeafstemninger. 

I løbet af de kommende kapitler vil vi søge svar på vores problemformulering, som lyder: 

Hvordan kan vi diskursivt iagttage populisme som en logik i folkeafstemningskampagner, 

hvilke effekter logikken skaber for vælgernes opbakning til de politiske projekter, og 

diskutere hvorvidt populismen understøtter eller undergraver demokratiet? 

Målet for analysen er at fremanalysere og præsentere nogle af de diskursive tendenser, 

som optræder i det indsamlede empiriske materiale, og som viser hvordan vindende sider i 

folkeafstemninger kommunikerer på en særlig måde, der skaber opbakning til deres 

politiske projekt. 

Før vi går i dybden med, hvordan vi vil indfri den videnskabelige ambition, vil vi præsentere 

to begreber, der står centralt igennem specialet. 

Begrebsafklaring 

 

Specialet centrerer sig især omkring begreberne folkeafstemning og kampagne. Derfor 

forklarer vi i nedenstående, hvordan vi forstår begreberne, så læseren ved, hvilken 

anskuelse der ligger til grund for specialets omdrejningspunkt. 

 

Hvordan definerer vi en folkeafstemning? 

 

Kært barn har mange navne. På engelsk omtales en folkeafstemning forskelligt afhængig af 

form og formål- referendum, plebiscite, ballot question med videre (Oxford Dictionaries 

n.d). På dansk har vi ikke samme ordforråd for denne handling, som vi i nærværende 

speciale definerer som en situation, hvor et lands stemmeberettigede stemmer om en 

bestemt sag (Folketinget n.d). 

 

Afstemningerne kan enten være vejledende eller bindende. Der er altså forskelligt, hvorvidt 

parlamenter har juridisk pligt til at rette sig efter befolkningernes afgørelse, hvilket 

herhjemme i Danmark afgøres af folkeafstemningens karakter og af Grundloven (Ibid.).  
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Også i de cases, vi beskæftiger os med i nærværende speciale, varierer den parlamentariske 

forpligtelse til at implementere folkeafstemningens resultat. For eksempel var 

afstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab vejledende, hvorfor det britiske 

parlament kunne have undladt at rette sig efter befolkningernes ønske uagtet 

afstemningens udfald (Siddique 2016). Det samme var tilfældet med folkeafstemningen i 

Australien, idet det var en vejledende plebiscite og ikke en bindende referendum 

(Parliamentary Education Office n.d). I modsætning til de to andre, var afstemningen om 

abortlovgivningen i Irland derimod bindende, fordi den relaterede sig til landets grundlov, 

som ifølge irsk lov kun kan ændres, såfremt befolkningen godkender det (Citizens’ 

Information 2019). 

 

Vi skelner i dette speciale ikke mellem bindende og vejledende folkeafstemninger, ligesom 

vi heller ikke skelner mellem deres forskellige termer og udformninger. Mens nogle 

folkeafstemninger kræver, at man skal sætte kryds i en stemmeboks, som vi kender det fra 

folketingsvalg herhjemme, foregår andre via brev, som det eksempelvis var tilfældet i 

Australien.  

 

Vigtigst for os er det at kunne iagttage en situation, hvor hele befolkningen skal tage stilling 

til et politisk spørgsmål udsendt af parlamentet.  

 

Hvordan definerer vi en kampagne? 

 

Når vi skriver om kampagnerne, refererer vi til de grupper, der gennem kommunikation 

forsøger at påvirke resultatet af en folkeafstemning. Fælles for de kampagner, vi 

beskæftiger os med, er, at de plæderer for den politiske sag, der vandt flertallet af 

befolkningens stemmer. Derfor definerer vi dem som vindende kampagner.  

 

Vi inddrager talspersoner for kampagnerne i løbet af specialet, da vi ser dem som værende 

repræsentanter for kampagnerne. Derfor skelner vi ikke mellem udsagn, hvor navnet på 

den officielle kampagne står som afsender, eller hvor enkeltpersoner, der er talspersoner 

på vegne af kampagnen, står som afsender. Vi vil i analysen, når citater og visuelt materiale 

fra de forskellige kampagner inddrages, introducere læseren til, hvem der udtaler sig og i 

hvilken kontekst.  
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I kapitel to forklarer vi, hvordan vi har udvalgt kampagnerne, og i kapitel tre forklarer vi, 

hvordan vi har udvalgt det materiale fra kampagnerne, der indgår i specialet. I kapitel fire 

bliver læseren præsenteret for kampagnernes og folkeafstemningernes kontekst.  

 

Læsevejledning 

 

For at besvare vores problemformulering har vi opbygget specialet på følgende måde: 

 

Kapitel 2 beskriver vores metodiske og analysestrategiske arbejde, og de overvejelser vi har 

gjort os i forbindelse hermed. Vi forklarer, hvordan vi er gået til udvælgelsen af de cases, 

som specialet baserer sig på. Vi præsenterer læseren for metoder og hvilken 

analysestrategi, der skal bidrage til at besvare problemformuleringen, hvilket 

videnskabsteoretisk ophav, vi indskriver os i, og hvad vores poststrukturalistiske blik 

indebærer. Ydermere finder læseren de vurderingskriterier, vi har opstillet for os selv som 

konstruktivistiske forskere med det formål at udfolde den validitet, der ligger til grund for 

specialets udarbejdelse. Som læseren vil opdage, så er vores vidensproduktion en selvskabt 

konstruktion af kommunikation, hvorfor vi løbende i kapitel 2 og kapitel 3 udfolder vores 

overvejelser om projektets udsigelseskraft. 

 

I kapitel 3 præsenterer vi det empiriske grundlag, vi baserer vores analytiske fund på. Vi 

forklarer, hvordan det empiriske grundlag er blevet udvalgt og indsamlet, samt hvordan vi 

har brugt dokumentanalyse som metodisk redskab til at analysere det empiriske materiale 

med begreber fra diskursteorien, og hvordan vi konkret har ledt med disse begreber. 

 

I kapitel 4 finder læseren vores teoretiske værktøjskasse, som er baseret på Ernesto Laclau 

og Chantal Mouffes diskursteori. Vi går i dybden med de begreber, vi arbejder med i 

analysen og forklarer, hvordan vi forstår dem. Det er i dette kapitel, vi afklarer, hvordan vi 

omsætter vores teoretiske ambitioner til analytiske pointer. 

 

Kapitel 5 består af tre analysedele: 

 

Første analysedel er en diskursanalyse af de tre kampagners kommunikation i tre 

forskellige folkeafstemninger. Fælles for dem er, at resultatet af 

folkeafstemningerne falder ud til deres fordel. Vi undersøger, hvordan 

kampagnerne konstruerer en diskurs, og hvilken grænsedragning de skaber til et 
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konstitutivt ydre. Det gør vi ved at udpege kampagnernes tomme betegnere og 

fremanalysere, hvordan de fylder dem med mening via artikulation af momenter for 

på den måde at undersøge, hvordan kampagnerne italesætter det, de iagttager som 

temaet for folkeafstemningerne. 

 

Anden analysedel er en analyse af de diskursive mønstre, der går igen på tværs af 

de vindende kampagners kommunikation. Vi introducerer læseren for Laclaus 

populismebegreb, der viser sig at være på spil i kampagnerne, og udfolder det 

løbende, som vi iagttager logikken træde frem i det empiriske grundlag. Samtidig 

undersøger vi, hvilke effekter de retoriske virkemidler har for kampagernes 

kommunikation.  

 

I tredje analysedel inddrager vi begreber fra Sara Ahmeds affektteori, som læseren 

får en introduktion til, fordi vi i kapitlet iagttager, hvordan kampagnerne anvender 

affekter til at styrke den folkelige opbakning til den politiske sag. Vi ser på, hvilke 

affekter, kampagnerne konstruerer i diskurserne og stiller til rådighed for 

befolkningerne. 

 

I kapitel 6 diskuterer vi den populistiske logik, som vi i løbet af analysens tre dele har 

iagttaget på tværs af kampagnerne. Vi præsenterer læseren for to forskellige 

demokratiforståelser repræsenteret ved Jan-Werner Müller og Chantal Mouffe og stiller 

spørgsmålstegn ved, hvordan populismen ses som henholdsvis en farbar vej for 

demokratiet eller en trussel imod selvsamme.  

 

Kapitel 7 samler specialets tråde, når vi konkluderer på vores analytiske fund og deres 

bidrag til besvarelsen af problemformuleringen. 
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Hvilke cases har vi udvalgt - og hvordan? 

 

Dette speciale tager udgangspunkt i en undren, der skulle vise sig at rumme mere, end vi 

troede, da vi første gang stillede os selv spørgsmålet “hvordan vinder man egentlig en 

folkeafstemning?”. Et spørgsmål, der afstedkom af vores Facebook-feed, der endnu engang 

var fyldt med nyheder om den nyeste udvikling (eller mangel på samme) i kølvandet på 

Brexit-afstemningen. Det skulle vise sig, at vores nysgerrighed kunne bruges konstruktivt, 

for vi har siden den dag brugt foråret og sommeren 2019 på at undersøge vindende 

kampagners kommunikation i forskellige folkeafstemninger. 

 

Det var ikke givet på forhånd, at vi ville undersøge netop folkeafstemningen om 

Storbritanniens EU-medlemskab, selvom det var den, der kickstartede specialets 

udgangspunkt. Vi holdt kortene åbne og fandt således også frem til flere folkeafstemninger, 

der har fundet sted de senere år, men som ikke har fået helt så meget omtale som Brexit. 

Vi har derefter sorteret i disse folkeafstemninger ud fra en logik om caseudvælgelse, hvilket 

vi vil præsentere læseren for i dette kapitel. 

 

Vi definerer en case som en forekomst og omstændighed, der optræder i en specifik 

kontekst (Thomas 2016:13). Casestudiet er en empirisk undersøgelse af kompleksitet og det 

karakteristiske i situationer fra en virkelig, nutidig kontekst, hvor formålet er at skabe 

specifik viden om situationerne og det problemfelt, de vedrører (Neergaard 2001:16; 

Thomas 2016:10f). Casene, vi undersøger i studiet, er folkeafstemninger og dertilhørende 

vindende kampagner. De valgte cases skal stemme overens med vores problemstillings 

formål, da vi anvender en formålsbestemt caseudvælgelse (Neergaard 2001:10). Med vores 

undren i baghovedet går vi eksplorativt til værks og lader vores problemfelt være 

ledetråden i caseudvælgelsen (Thomas 2016:126). Der er ikke tale om en one-way street, 

men derimod om en vekselvirkning, hvor vi på vores vej frem lader os influere af de fund, 

vi løbende gør os, hvorfor vi konstant elaborerer, om vores problemstilling skal justeres: 
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(Figur 1: Vi går eksplorativt til værks og udvikler vores problemstilling løbende). 

 

 

Vi undersøger med udgangspunkt i et multipelt casestudium, hvilket vil sige, at vi gør brug 

af flere cases (Neergaard 2001:19f). For at udvælge dem har vi udarbejdet nogle kriterier, 

der sikrer, at vi så vidt muligt er konsistente og videnskabeligt transparente i vores 

undersøgelse. Kriterierne, der udgør rammen for forskningsdesignet, er: 

 

At vi bruger cases baseret på intensitet, hvilket betyder, at de er informationsrige og 

manifesterer problemfeltet intenst (Neergaard 2001:11; Flyvbjerg (2010:475) kalder det 

informationsorienteret udvælgelse). Derfor tilvejebringer de dybdegående detaljer til vores 

studium, hvilket er en dobbeltsidet mønt, der både er betinget af kampagnernes egen 

detaljerigdom og vores fokuserede blik på dem. 

 

Vi er nysgerrige på, om de diskurser, vi iagttager i én kampagne med en særlig tematik, også 

kan iagttages i andre kampagner, der behandler andre tematikker. Derfor udvælger vi cases 

præget af maksimal tematisk variation (Neergaard 2001:27). Med en sådan 

udvælgelsesstrategi får vi blik for både unikke træk ved den enkelte case såvel som for de 

mønstre, der fremkommer på tværs af casene (Ibid.:28). Vi inddrager altså med et sådant 

udvælgelseskriterie information om betydningen af variation (Flyvbjerg 2010:475). Kriteriet 

betyder, at vi både finder forskelle og ligheder i overensstemmelse med vores 

poststrukturalistiske diskursteoretiske blik. Når vi arbejder med maksimum tematisk 

variation, betyder det, at vi fravælger cases, som tematisk er for ens ifølge vores blik. Derfor 

har vi for eksempel valgt mellem folkeafstemningen om Storbritanniens EU-medlemskab, 

Skotlands uafhængighed fra Storbritannien og Danmarks retsforbehold i EU. De tre 

folkeafstemninger omhandler alle suverænitet. I briternes tilfælde var det et spørgsmål om, 
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hvorvidt nationen skulle forblive medlem af EU, i skotternes tilfælde handlede det om, 

hvorvidt de skulle forblive en del af Storbritannien og i Danmark drejede det sig om tilslutte 

sig et overstatsligt retssamarbejde med EU. Selvom der er gradsforskelle i forhold til, hvor 

meget afstemningerne har af påvirkning på landenes suverænitet, berører de samme 

tematik, hvorfor én case ud af tre mulige er valgt. Valget faldt på Brexit, da det er den 

afstemning med størst informationsrigdom. 

 

For at sikre at vi kan tilgå casenes informationsrigdom, er de valgt med øje for, at de skal 

være sprogligt og kulturelt tilgængelige for os. Det betyder, at de skal være på enten dansk, 

norsk, svensk eller engelsk, da en sproglig barriere vil dugge den linse, som vi iagttager 

kampagnernes iagttagelser gennem. Det sproglige kriterie er med til at holde linsen ren og 

minimere, at information går tabt eller misforstås, som det eksempelvis kan ske ved 

oversættelser fra sprog, vi ikke mestrer. Den samme argumentation gælder også grunden 

til, at casene skal være fra vestlige samfund, da kulturelle forskelle kan føre til, at detaljer 

går tabt eller fejlfortolkes. Sprog- og kulturkriterierne betyder, at både relevante og 

interessante eksempler på folkeafstemninger udgår fra studiet. Sprogligt drejer det sig om 

eksempelvis Cataloniens afstemning om selvstændighed fra det øvrige Spanien (Poulsen & 

Petterson 2017), og kulturelt handler det eksempelvis om den colombianske 

folkeafstemning i 2016, hvor landet skulle beslutte, om de ville acceptere en fredsaftale 

med oprørsgruppen FARC (BBC 2016b). De fravalg er en nødvendig forudsætning for, at vi 

holder vores blik og analytiske pointer skarpe. 

 

Vi ønsker desuden at undersøge folkeafstemninger i en nutidig kontekst, hvorfor vi vælger 

cases, der finder sted fra 2010 og fremefter. Vi sætter således en afgrænsning for, hvilken 

periode vi kan udtale os om og illustrere fænomenet i. Specialet bliver på den måde et 

øjebliksbillede af udvalgte folkeafstemningers vindende kampagner (Thomas 2016:166ff). 

 

Slutteligt har vi stillet et kriterie om, at vi anvender vindende kampagner som empirisk 

grundlag, da vores interessesfære netop består i, hvordan man gennem kommunikation kan 

sikre en offentlig opbakning til en særlig politisk sag. Vi er altså interesserede i at iagttage, 

hvilke dynamikker der udspiller sig i succesfulde kampagner. 

 

Som nævnt anvender vi et multipelt casestudium, hvilket påkræver, at vi sætter en 

afgrænsning i forhold til de cases, vi finder, som lever op til ovenstående kriterier. Det kan 

være svært at stille overordnede regler for antallet af cases i en undersøgelse (Neergaard 

2001:39f). Vores fokus er derfor i mindre grad på antallet af cases og i større grad på, 
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hvorvidt hver case rummer dybde og kompleksitet. Ud fra et generaliserbarhedsperspektiv 

betyder det, at vores caseudvælgelse ikke er repræsentativ, men den bringer andre ting til 

bordet, der ikke beror på repræsentativitet. For det første øges vores casestudiers 

generaliserbarhed gennem den strategiske udvælgelse af cases (Flyvbjerg 2010:470;473). 

For det andet er der et generaliserbarhedspotentiale i vores detaljerede undersøgelse af 

enkelte eksempler, da vi kan gå i dybden med diskurserne og dynamikkerne, vi må finde, og 

på den vis finde ligheder og forskelle kampagnerne imellem. De kan derfor betegnes som 

kritiske og intense cases med maksimal variation (Ibid.:473ff), hvor det gælder, at hvis vi 

finder særlige forhold i casene, så vil disse forhold givetvis også være at finde i andre 

lignende cases (Ibid.:475). 

 

Med specialets formål for øje har vi udvalgt tre cases, som vi mener er informationsrige 

inden for hver deres tematiske arena og som kan belyse vores problemfelt. De udvalgte 

cases er: 

 

● Vote Leave-kampagnen, der vandt et lille flertal af folkets stemmer i Storbritannien 

i juni 2016, hvor briterne skulle afgøre, om nationen skulle opgive deres 

medlemskab af EU. 

 

● Marriage Equality-kampagnen, der vandt stort, da australierne mellem september 

og november 2017 skulle brevstemme om, hvorvidt samkønnede ægteskaber skulle 

lovliggøres. 

 

● Together for Yes-kampagnen, der fik flertallet bag sig i maj 2018, da irerne skulle 

afgøre, om abortlovgivningen skulle ændres, så det hidtidige forbud mod abort blev 

afskaffet. 

 

Læseren får en introduktion til hver af casene i specialets kapitel fem.  

 

Blikket der ser 

 

Når vi fremanalyserer diskurserne i disse tre udvalgte cases, iagttager vi gennem anden 

ordens iagttagelser (Andersen 1999). Det betyder, at vi konstruerer de vindende 

kampagners iagttagelser som genstand for vores iagttagelser. Det gør vi med henblik på at 

beskrive, hvordan de vindende kampagner iagttager sig selv og deres politiske projekt. 
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Vores analyse beror altså på anden ordens betragtninger af, hvordan kampagner inden for 

en særlig folkeafstemning diskursivt skaber en mening om dem selv og deres budskaber. 

 

Genstandsfeltet i projektet er derfor konstrueret således, at vi ser på, om en bestemt 

kampagne synes, at eksempelvis Storbritannien skal forlade EU, eller om en bestemt 

kampagne synes, at abortlovgivning skal ændres. Havde vi iagttaget på første orden, havde 

vi tilkendegivet vores eget blik på den politiske sag. Ved at iagttage, hvordan den politiske 

sag konstrueres af andre, gennem anden ordens observationer, får vi blik for kampagnernes 

blinde pletter. Det betyder, at vi får blik for det, kampagnerne ikke selv er klar over, at de 

ikke ved (Ibid.:111). Der indtræder her et kritisk potentiale i specialet, da anden ordens 

betragtninger gør det muligt for os at vise, at det iagttagede er en konstruktion, der er skabt 

af iagttageren selv. Vores blik giver dermed anledning til at stille kritiske spørgsmål til de 

meningsfuldheder, som iagttageren skaber, og det giver os mulighed for at være 

opmærksom på iagttagerens iagttagede forståelser. 

 

Når vi kombinerer anden ordens iagttagelser med vores diskursteoretiske ambition, kan vi 

åbenbare kontingens ved at vise, hvordan de vindende kampagner søger at fremsætte en 

særlig diskurs, der kunne have set anderledes ud (Ibid.:92). 

 

Vores blik betyder dog ikke, at vi besidder neutralitet som forskere, og vores iagttagelser af 

andres iagttagelser er ikke strippet for subjektivitet. For ligesom alt andet i specialet hviler 

vores blik på valg og fravalg, og det kræver fortolkning. Det gør ikke vores fund mindre 

væsentlige, men det betyder at vi må forklare og gennemsigtiggøre vores fortolkninger. Det 

er netop, hvad vi stræber efter at gøre gennem specialet. 

 

Vores anden ordens blik betyder, at vi bevæger os væk fra et ontologisk niveau, der baserer 

sig på første ordens iagttagelser af noget derude, til et epistemologisk niveau der handler 

om, hvordan vi ser, når vi observerer noget derude (Ibid.:14). Vi går fra at stille spørgsmål 

til, hvad noget er, til hvordan noget fremtræder - altså tingenes tilblivelseshistorie. Det gør 

vi, fordi vi med vores blik ikke abonnerer på en idé om, at vi har adgang til verden og 

objekter, som ligger klar derude til at blive opdaget og undersøgt. Vi har derimod kun 

adgang til, hvordan noget fremtræder for os - hvilket i vores tilfælde er gennem 

kommunikation - hvorfor vi må undersøge, hvordan det fremtræder på en særlig måde 

(Hansen 2004:444;449). Vores analysestrategi handler således om at observere, hvordan 

verden bliver til, fordi den dukker forskelligt op alt efter perspektiv, og vi må selv konstruere 

det derude, vi ønsker at iagttage (Andersen 1999:14;152). Forskydningen fra ontologi til 
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epistemologi kommer i specialet til udtryk ved, at vi ikke stiller spørgsmålstegn ved, hvad 

en folkeafstemning eksempelvis er, men derimod sætter os for at iagttage vindende 

kampagner som iagttagere og undersøge den mening, de skaber i deres iagttagelse af sig 

selv og deres omverden i den givne folkeafstemning. 

 

Det empiriske materiale, hvori vi har mulighed for at undersøge kampagnernes forsøg på at 

meningstilskrive temaet for en folkeafstemning, iagttages på enkeltanalyseniveau 

(Neergaard 2001:19). Det betyder, at vores iagttagelsespunkt ikke flytter sig gennem 

specialets analyse: Vi iagttager kampagnernes kommunikation. Der ligger en afgrænsning i 

at analysere på enkeltanalyseniveau. Eftersom vores analysegenstand kun er noget i kraft 

af den relation, genstanden indgår i, ville flere forskellige iagttagelsespunkter give os blik 

for andre relationer og sammenhænge, hvorfor vores problemstilling kunne belyses ud fra 

flere vinkler. Vi har eksempelvis ikke blik for, hvordan kampagnerne iagttages af medierne. 

Det er dog heller ikke vores interessesfære, for vi ønsker at undersøge, hvordan 

kampagnerne iagttager deres eget univers, og om der er diskursive sammenhænge på tværs 

af forskellige kampagner, der peger på en tendens i diskurserne op til en folkeafstemning. 

På den ene side betyder vores iagttagelsesafgrænsning og anden ordens blikket, at vi får et 

analytisk blik for kompleksiteten i de valgte cases. På den anden side bliver vi systematisk 

blinde overfor andre indsigter. Vores blindhed hænger også sammen med, at vi ikke kan 

iagttage os selv som iagttagere, så når vi påpeger blinde pletter i eksempelvis det empiriske 

grundlag, er vi bevidste om, at vi selv indtræder i en særlig position, hvorfra vi ikke kan se 

alt. Vi udfolder løbende vores blinde pletter i de kommende kapitler. 

 

En poststrukturalistisk diskursteori 

 

Vi tilgår ikke blot verden med et særligt blik, men også med en særlig videnskabsteoretisk 

forståelse, der former, hvordan vi konstruerer undersøgelsen af vores genstand.  

 

Vores videnskabsteoretiske position hviler på Ernesto Laclau og Chantal Mouffes teoretiske 

bidrag (1985) i form af deres diskursteori. Derfor indskriver vi os i en konstruktivistisk 

tradition (Egholm 2014). Hverken konstruktivisme eller diskurteori er fastfikserede enheder 

eller kan skæres over én kam. Der er mange skoler og forgreninger inden for de to 

positioner, og derfor er nærværende afsnit dedikeret til at forklare, hvordan vi placerer os 

inden for feltet (Ibid.:150). 
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Vi ønsker at afdække, hvordan tre forskellige kampagner iagttager og forsøger at konstruere 

en selvfølgelighed i samfundet ved at artikulere mening om en given politisk sag gennem 

både det talte ord og non-lingvistiske materialer som blandt andet grafikker. På den måde 

ønsker vi at vise, hvordan diskurs er en skabende kraft i det sociale, der etablerer, udøver 

og forandrer (Ibid.:151). Diskurs har således en afgørende plads i specialet, da vi anskuer 

det som allestedsværende i sociale, meningsgivende praksisser (Howarth 2000:101). Det 

udfolder vi i kapitel fire, hvor læseren finder vores teoretiske værktøjer beskrevet. 

 

Laclau & Mouffes diskursteori har rødder i det lingvistiske, idet deres arbejde præsenteres 

som en videreudvikling af lingvist Ferdinand de Saussures konceptualisering af sprog som 

et tegnsystem (Torfing 1999:87). I Saussures system får tegn mening ud fra deres 

forskellighed og relation til andre tegn, og de har derfor ingen mening i sig selv (Torfing 

1999:87; Howarth 2005:39). Et begreb som demokrati får således ikke sin betydning, fordi 

det refererer til et bestemt objekt, men fordi det differentieres fra eksempelvis oligarki, 

diktatur og så videre (Howarth 2000:37). 

 

Sproget består af tegn, der hver især er opgjort af to komponenter: Et akustisk lydbillede 

(en betegner) og et koncept (en betegnet) (Andersen 1999:93). Relationen mellem de to 

komponenter er arbitrær, hvilket indebærer, at der ingen naturgiven forbindelse er mellem 

dem (Howarth 2000:19). Saussure mente, at et koncept var repræsenteret ved ét akustisk 

lydbillede, hvilket implicerer, at et fænomen kun er repræsenteret ved ét ord (Torfing 

1999:87f). Det gør sproget til et fuldstændigt, fikseret system af faste relationer mellem 

tegn (Andersen 1999:93). 

 

Laclau & Mouffe viderebygger på Saussures tegnbegreb, men forkaster også dele af hans 

tankegang. De bryder blandt andet med rigiditeten og det isomorfe aspekt af Saussures 

tegnsystem, da de ikke mener, at der eksisterer en tæt, lukket relation mellem betegner og 

betegnet (Laclau & Mouffe 2002:109). Derfor er det sproglige system heller ikke en 

uforanderlig, lukket struktur med et fast centrum. Det illustrerer ord som for eksempel 

lighed og demokrati, der ingen stabile meninger har, selvom vi måske har en normativ 

opfattelse af, hvad de to ord indebærer. Laclau & Mouffe er altså af den overbevisning, at 

strukturer aldrig er fuldendte, hvilket betyder, at betegner og betegnet ikke er fastbundne 

til hinanden men derimod delvist flyder, hvorfor selve meningen flyder (Ibid.:110f). Et 

begreb som lighed får derfor sin mening gennem de ord, der artikuleres i relation til det, 

hvilket vi forklarer nærmere i kapitel fire om analytiske værktøjer. Denne ufuldendte 
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struktur uden fast centrum, hvor mening flyder, betragter vi i poststrukturalismen som det 

diskursive (Torfing 1999:40). 

 

Netop fordi mening flyder, kan vi iagttage en kamp om at bestemme, hvilke betegnere der 

bindes til hvilke betegnede (Andersen 1999:94). Med andre ord fremanalyserer vi, hvordan 

betydningselementer opnår betydning gennem et forsøg på midlertidigt at fiksere forskelle 

og relationer, der flyder. Det er den kamp om at meningsgive en bestemt sag gennem 

forskelsrelationer, som vi undersøger i specialets analyse, og som danner videre fundament 

for specialets udvikling. 

 

Vi iagttager således, hvordan vindende kampagner i forskellige folkeafstemninger forsøger 

at binde betegnere til en betegnet for på den måde at konstruere lige præcis deres 

meningstilskrivning til et fænomen, så det fremstår som en selvfølgelighed. 

 

Vi bringer endnu engang vores anden ordens blik i spil her, da det implicerer, at vi ikke har 

faste procedureregler for, hvordan vi frembringer videnskabelig erkendelse (Howarth 

2005:185f;188). Vi har derfor et manøvrerum til at eksperimentere og skabe vores egen 

disciplinerede vej til viden (Ibid.:189). Dét, kombineret med at det metodiske arbejde ikke 

får megen spalteplads inden for den konstruktivistiske og poststrukturalistiske verden, vi 

befinder os i (Ibid.; Andersen 1999:15), betyder, at det er vigtigt at synliggøre, hvordan vi 

ser, analyserer og skaber vores analysegenstand. Vi gør derfor en dyd ud af at gøre de 

betingelser, vi drager vores konklusioner på baggrund af, synlige, så vores valg kan 

rekonstrueres og kritiseres (Justesen & Mik-Meyer 2010:39). 

 

De kommende afsnit afdækker, hvordan vi agter at følge vores erkendelsesinteresse i tråd 

med poststrukturalismen, når vi forklarer, hvordan vi bedriver kvalitativ forskning. 

 

Validitet i en konstruktivistisk ramme 
 

I relation til ovenstående beskrivelse vil vi understrege, at når man arbejder inden for 

rammerne af konstruktivismens flydende væsen, så er der standarder for, hvad god 

videnskabelig praksis er, og hvad den ikke er (Justesen & Mik-Meyer 2010:37;43). Vi 

forklarer derfor nu, hvordan vi arbejder med et validitetsbegreb, der for os bliver at opstille 

nogle vurderingskriterier for, hvad god videnskabelig praksis er i vores tilfælde og 

gennemsigtiggøre det. 
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Transparens: Vi gør det klart og tydeligt, hvordan vi iagttager gennem specialet, så læseren 

kan følge hvert skridt og have mulighed for at være uenig eller enig i vores praksis (Justesen 

& Mik-Meyer 2010:38f). Det fremkommer blandt andet i relation til vores udvælgelse og 

fortolkning af data. Vi har ekspliciteret empiriske fravalg, så det fremgår hvilket andet 

empirisk materiale, der ellers foreligger, men som vi ikke har inddraget. Empiriudvælgelsen 

og fravalg finder læseren i næste kapitel. Desuden har vi forskellige steder i analyserne 

indsat alternative fortolkninger af det visuelle materiale i fodnoterne, så læseren kan få blik 

for andre perspektiver, end dem vi fremstiller. Det, mener vi, øger transparensen i specialet. 

 

Det fortolkende aspekt: Vores speciale hviler på fortolkning frem for objektivitet og neutral 

fakta. Derfor rummer vores analyse og endelige fund et fortolkende aspekt, uanset om den 

er funderet i tekst, visuelt materiale eller begreber, for ingen data taler for sig selv (Husted 

& Plesner 2019:22). Med det mener vi i relation til vores poststrukturalistiske ophav, at der 

ingen objektiv sandhed findes. Vi kan ikke analysere os frem til sand viden, da vores blik og 

udvælgelseskriterier former det empiriske grundlag, som vores vidensproduktion er 

afhængig af. Det betyder, at havde vi valgt andre kilder eller en anden iagttagers 

iagttagelser, som eksempelvis den pro-europæiske kampagnes syn på Vote Leaves 

budskaber, ville konklusionerne i undersøgelsen se anderledes ud. Vi rummer derfor, at 

vores data ikke står alene som fuldendte vidnesbyrd, vi kan konkludere på, og vi 

anerkender, at al analyse kræver fortolkning, uanset om fokus er på sprog eller følelser 

(Ibid.). 

 

Læseren må dermed ikke tro, at vores anden ordens blik gør os ophøjede til Max Webers 

ideal om værdifrihed (Bruun 1969) - vores blik er ikke neutralt. Derfor er 

transparenskriteriet vigtigt, så læseren kan følge med i, hvordan vi fortolker. Vi er på flere 

måder ukonventionelle i vores diskursanalytiske blik. Vi inkluderer eksempelvis data, som 

også er visuelt og ikke kun tekstuelt, og vi analyserer følelser, som kampagnerne benytter 

som virkemidler i deres retoriske konstruktion. Det kræver, at vi er empirifølsomme og 

grundigt udfolder vores måde at anskue og fortolke materialer på, så læseren selv kan 

afgøre, om vores argumenter holder vand. 

 

På empiriens præmisser: Vi har ligeledes opstillet vurderingskriterier relateret til vores 

arbejde med det empiriske materiale, fordi det er valget af dette og vores bearbejdning 

heraf, som er bærende for specialets fund og endelige konklusioner: 
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Vekselvirkning mellem empiri og teori: Det har været vigtigt for os ikke at presse 

teori ned over vores empiriske materiale. Vi er gået nysgerrigt til værks for at se, 

hvad vi har fået øjnene op for i vores gennemgang af den store mængde materiale, 

vi har tygget os igennem for at udvælge cases og empirisk fundament. Der har dog 

været tale om en cirkulær proces, hvor vi løbende har læst, fortolket og 

krydsrefereret for at danne os en form for helhedsbillede af materialet og dets 

indhold. Vi har således ladet det empiriske materiale guide os, og løbende har vi iført 

os teoretiske briller for igen at nærstudere det empiriske grundlag og på den vis 

snævre os ind. 

 

Empiriens geografi: I teknologiens tidsalder kan vi tilgå og finde mangt og meget 

materiale ved brug af internettet. Det har vi draget nytte af. Eftersom vi befinder os 

i Danmark, betyder det dog, at vi i udgangspunktet får et snævert billede af, hvad 

der dukker op i vores internetsøgninger, da de viste søgehits er baseret på vores 

geografiske lokation. Det har vi ikke fundet tilstrækkeligt, når vi skal følge 

kampagnerne på deres egne præmisser og i deres helhed. Derfor har vi ændret VPN-

indstillingerne på vores computere, hvilket gør det muligt for os digitalt at være til 

stede i det land, som kampagnen, vi har undersøgt, befinder sig i. Det har vi valgt for 

at få adgang til en større mængde empirisk materiale, end hvis vi var blevet på dansk 

grund virtuelt. 

 

Flerstemmighed: Netop fordi vi ønsker at forblive på ytringernes niveau, har vi 

udvalgt megen forskellig empirisk materiale - alt fra flyers og opslag på digitale 

platforme til taler og kronikker - for at få et nuanceret billede af de enkelte 

kampagners udtryk. Desuden er det empiriske materiale udvalgt efter, hvordan den 

enkelte kampagne er udformet. Det vil sige, at der i nogle tilfælde (for eksempel i 

Irland) er inkluderet store mængder empirisk materiale fra sociale medier, fordi det 

indgik som vigtig platform for kampagnen. Mens der i andre tilfælde (for eksempel 

Australien) er inkluderet en del pamfletter, fordi de var en stor del kampagnens 

kommunikation her. 

 

I ovenstående afsnit har vi gjort det tydeligt, at vores analytiske fund er resultatet af en 

disciplineret konstruktion, der er blevet til gennem vores valgte metoder og analysestrategi. 

Derfor er der, som vi tidligere har understreget, ikke tale om relativisme eller tilfældige 

konklusioner, som man kan foranlediges til at tro, når vi arbejder med en videnskabelig 

grundtese om, at verden ikke ligger klar derude til at blive undersøgt. Et andet essentielt 
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aspekt, der danner fundament for, hvad vi kan udtale os om, er det empiriske grundlag. Det 

er netop, hvad kommende kapitel handler om. Her vil vi forklare, hvordan vi har udvalgt det 

empirisk materiale, og hvordan vi har bearbejdet det til analytisk brug. 
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Udvælgelse og afgrænsning 

 

I specialet undersøger vi kampagnernes forsøg på at iscenesætte temaet for en given 

folkeafstemning. Derfor udvælger vi empirisk materiale baseret på, at det er produceret af 

kampagnerne selv og målrettet befolkningen. Vores empiriske udvælgelse er en nødvendig 

indsnævring, men også en diskursiv afgrænsning af hvad vi kan skabe viden om. 

Afgrænsningen betyder, at vi har skabt en række kriterier for udvælgelsen af det empiriske 

materiale. I det følgende kapitel præsenterer vi læseren for, hvordan vi har udvalgt 

materialet, hvor vi har fundet den, og hvordan vi har behandlet den. 

 

Kriterierne 

 

Tidsmæssigt afgrænser vi os til at undersøge kampagnerne i perioden fra datoen for 

folkeafstemningerne offentliggøres - eller kampagnerne lanceres - til og med datoen for 

afholdelsen af afstemningerne. Længden på tidsperioden varierer derfor fra 

folkeafstemning til folkeafstemning. Det betyder at vi ikke prioriterer en stringens af det 

tidslige aspekt mellem kampagnerne, men snarere ønsker at sammenligne kampagnerne 

på baggrund af, at de befinder sig samme sted i relation til folkeafstemningerne. Den 

tidsmæssige afgrænsning betyder, at vi har blik for kampagnerne i en periode med 

valgkamp, hvor målet med deres kommunikation er at vinde vælgernes stemme. Vi har dog 

ikke blik for, hvordan kampagnernes kommunikation ser ud forud for denne valgkamp. Vi 

har heller ikke blik for, om kampagnerne har eventuelle forløbere, der har gødet den 

diskursive grund for de kampagner, vi undersøger, og hvordan en sådan forhistorie influerer 

diskursen. 

 

Vi har haft for øje, at der i vores udvælgelse af materiale er en klar afsender. Det skal 

tydeligt fremgå, at det er den kampagne, vi arbejder med, der er afsender af materialet. Det 

er vigtigt, fordi vi på den måde får blik for, hvordan kampagnerne ønsker at fremstille sig 

selv og deres politiske projekt. Vi har også medtaget materiale, hvor officielle og 

fremtrædende talspersoner for en kampagne er afsender, fordi de repræsenterer 

kampagnen. Derfor kan materiale, hvor et personnavn og ikke kampagnens navn står som 

afsender, stadig symbolisere kampagnen, så længe personen er fra kampagnen. Kriteriet 

om en klar afsender betyder, at vi blandt andet fravælger indhold udarbejdet af eksempelvis 

kampagnernes støtter. Alle kampagnerne har forskellige støtteorganisationer, som de har 

arbejdet sammen med under folkeafstemningerne. På kampagnernes platforme florerer 

derfor indhold, som er udarbejdet og underskrevet af disse støtteorganisationer, men som 
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vi ikke har inkluderet, fordi kampagnen ikke selv er afsender. Derfor får vi ikke det fulde 

billede af kampagnernes organisering i vores udvælgelse. 

 

Det udvalgte materiale skal fremgå på kampagnernes egne platforme, hvad end det er 

sociale medier eller på deres hjemmesider. Det tolker vi som, at der er tale om materiale, 

kampagnerne ønsker, andre skal se. Det fortæller os altså noget om, hvordan kampagnerne 

gerne vil iagttages. Det betyder som nævnt, at vores empiriske grundlag varierer 

indholdsmæssigt og består af alt fra kampagnevideoer, til flyers og grafikker på sociale 

medier. Vi iagttager det materiale, kampagnerne selv præsenterer og refererer til på deres 

egne platforme. Spredningen i både platforme og indhold er også valgt for at få et så 

helstøbt billede af kampagnernes kommunikative præmisser som muligt. 

 

Desuden er materialet udvalgt på baggrund af, at det er umedieret. Det er vigtigt, fordi vi 

vil se på kampagnerne, som de gerne vil ses. Med umedieret menes, at vi har frasorteret 

materiale, der er medieret og redigeret. Det betyder, at vi har fravalgt eksempelvis 

journalistiske interviews, fordi det er medieret af et eksternt led i form af en journalist eller 

redaktion, der ikke har med kampagnen at gøre. Derfor er det ikke kampagnens egne 

iagttagelser. Det betyder, at vi sorterer relevant materiale fra i form af blandt andet 

dybdegående interviews med ledende kampagnepersoner, hvor budskaber og diskursive 

tendenser muligvis træder tydeligt frem. Samme begrænsning finder vi i ovenstående 

udvælgelseskriterie, når vi kun ønsker at iagttage materiale, der ligger tilgængeligt på 

kampagnernes egne platforme. Vi beskæftiger os dog med debatindlæg og kronikker fra 

traditionelle medier, hvis de er skrevet af kampagnefolk og ligger tilgængeligt på 

kampagnernes hjemmesider. 

 

Det empiriske materiale er også valgt med henblik på, at det eksemplificerer, ligesom 

tilfældet er med valget af vores cases (Justesen & Mik-Meyer 2010:133). Det empiriske 

grundlag er derfor udvalgt, fordi de er gode eksempler på de diskursive mønstre. Det er 

altså data, hvor diskurserne træder særligt tydeligt frem, hvorfor diskurserne 

eksemplificeres så meget som muligt. Det betyder også, at vi har fravalgt visuelt materiale 

som eksempelvis det nedenstående, hvor en gruppe frivillige eller kampagnemedarbejdere 

står sammen og udfører en opgave, hører et oplæg eller drikker en kop kaffe.  
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(Grafik: Marriage Equality, Facebook, 2017e). 

 

Billedet ovenfor er fravalgt, da der ikke er en synlig afsender, fordi kampagnes logo ikke 

fremgår, og der er ikke et tydeligt budskab. Vi er bevidste om, at et sådant billede også siger 

noget om kampagnen, men det er alligevel fravalgt, da det hverken indeholder en tydelig 

afsender eller et tydeligt budskab. 

 

Vi har indsamlet og kodet en stor mængde data, hvilket fremgår af empiripakkerne i bilag 

1, 2 og 3. Empiripakkerne er altså udsnit af kampagnernes helhed. Det materiale, der 

fremgår af analysen, er ligeledes nedslagspunkter og udsnit af det materiale, vi har kodet 

og brugt til at udarbejde analysen, som eksemplificerer diskursive tendenser. Med det på 

plads ønsker vi i kommende afsnit at beskrive for læseren, hvordan vi har indsamlet og 

kodet det empiriske materiale. 

 

Indsamlingen 
 

Vi har indsamlet det empiriske fundament fra kampagnerne på tværs af deres forskellige 

platforme: Facebook, Twitter, Youtube og kampagnehjemmesider. 

 

I vores udvælgelse af materiale har vi lavet et stort kortlægningsarbejde via Google, 

forskningsbaserede litteraturdatabaser, sociale medier og et onlineværktøj ved navn 

Wayback Machine. For ikke alene har vi sporet store mængder empirisk materiale, vi har 

også sporet det i en tidslig dimension, der nu er foregået. Kampagnerne og deres materiale 
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er en særlig tidslomme, som indfinder sig i en begrænset periode med et unikt budskab, og 

ligeså snart folkeafstemningen har været afholdt, selvdestruerer de. Det gælder ikke for alle 

kampagnerne, da eksempelvis Together for Yes stadig har en aktiv Twitter, de bruger, men 

for eksempel er store dele af Marriage Equality’s hjemmeside ikke længere at finde på 

internettet. Derfor flød vores Google-søgninger og scrollen gennem sociale medier ikke 

over af empirisk materiale fra den periode, vi interesserer os for. Vi tyede derfor til moderne 

teknologi i form af værktøjet Wayback Machine, som er et slags onlinekatalog over indhold, 

der tidligere har været tilgængeligt på internettet. Det er en form for parallel-internet og et 

enormt digitalt arkiv, som gemmer materiale, der er forsvundet eller slettet fra internettet. 

Her fandt vi dele af vores empiriske materiale, der ellers havde været utilgængeligt. Selvom 

Wayback Machine rummer meget, så rummer det ikke alt, da det gengiver tidslige 

nedslagspunkter. Vi får derfor ved brugen af Wayback Machine empiriske nedslag, men ikke 

det fulde tidslige billede af kampagnernes hjemmesider og producerede materiale. Det har 

indflydelse på, hvilket indblik vi har fået i kampagnerne, og hvilket empirisk materiale der 

har været tilgængeligt for os. 

 

Kodningen 

 

Indsamlingen af ovenstående materiale er blevet behandlet ud fra en kodningsstrategi. 

 

Efter empiriudvælgelsen har vi hver især kodet det fundne materiale på vores egen måde, 

for ikke at influere hinanden. Den fremgangsmåde er et vurderingskriterie, vi har opstillet 

for os selv, og en måde hvorpå vi har forsøgt at skabe en fælles forståelse af materialet og 

skabe et konsistent blik i relation til substansen. Samtidig har vores måde at kode på givet 

plads til at opdage forskellige perspektiver, som ét sæt øjne ikke alene har blik for. 

Fremgangsmåden er således både valgt for, at det empiriske materiale har haft mulighed 

for at stikke i forskellige retninger, men også for at undersøge om samme analytiske 

perspektiver emergerer på tværs af vores blikke for på den vis at danne en fælles forståelse 

af datagrundlaget. 

 

Vi har ikke været fuldstændig fordomsfri i vores læsning af materialet, da vi har haft teori i 

baghovedet. Vi er dog startet med at opnå en tematisk forståelse, hvor vi har kodet efter 

det empiriske grundlags indhold og temaer, der er stået særligt tydeligt frem. Dernæst har 

vi ledt med diskursteoretiske begreber. Vi har derfor vekselvirket mellem datastyret og 

begrebs-/teoristyret kodning (Kristiansen 2010:451). Ligesom i resten af specialet er også 
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kodningen fortolkningsbaseret, da data som tidligere nævnt ikke taler for sig selv, men altid 

læses i kontekst og på tværs. 
 

En mere detaljeret forklaring af hvordan vi har ledt med begreber fra diskursteorien, finder 

læseren i sidste afsnit i kapitel fire om vores analytiske værktøjer. 

 

Et poststrukturalistisk blik på visuelt materiale 

 

Som vi tidligere har beskrevet, rummer vores analyser visuelt empirisk materiale. Selvom 

det er en præmis ved diskursteorien, at alt er diskursivt og kan inddrages på lige fod som 

empirisk materiale, så er der overraskende få, der benytter sig af visuelle elementer, når de 

arbejder ud fra en poststrukturalistisk og/eller diskursteoretisk tilgang (Rose 2001:2). 

 

Det vil vi betegne som en mangel. Vi iagttager, at det i høj grad også er på sociale medier 

og i form af visuelt materiale som film og grafikker, at kampagnernes kamp om at tilskrive 

mening udspiller sig. Den slags materiale er derfor med til at konstruere kampagnernes 

diskurs i fællesskab med de skriftlige kilder. Vi har således inkorporeret visuelt materiale i 

vores analyse, så vi kan forstå diskurserne så vidt muligt i deres helhed. Det betyder, at vi 

iagttager, hvordan kampagnernes visuelle tilvalg er med til at fylde den tomme betegner 

med mening. Hvordan vi konkret metodisk har brugt det visuelle, giver vi et eksempel på 

her, hvor vi beskriver analyseprocessen omkring et af de billeder, som læseren finder i 

analysens tredje del. Eksemplet inddrages, da en iagttager i mødet med visuelt materiale vil 

finde, at mange indtryk træder frem og blander sig med hinanden. Man kan derfor lægge 

vægt på forskellige ting og gå metodisk til værks på mange måder. For at øge specialets 

transparens forklarer vi således step by step, hvordan vi har bearbejdet og inkluderet 

indtrykkene analytisk. 
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(Grafik: Vote Leave, Facebook, 2016e). 

 

I mødet med ovenstående kampagnebillede fra Vote Leave stiller vi os selv en række 

spørgsmål som blandt andet: Hvad forestiller materialet, og hvordan er kompositionen på 

det? På billedet ser vi en rektangulær grafik, som i den ene side viser en rubrik med et citat 

og i den anden side viser et billede af Boris Johnson, som er afsender af citatet. Nedenunder 

citatet er Vote Leaves logo samt navn og slogan. 

 

Hvilke farver er valgt? Baggrunden på grafikken er sort, mens citatet i højre forgrund står 

med hvide bogstaver, hvor sidste sætning er indrammet i en rød boks. Boris Johnson er i 

farver, men er indrammet af mørke skygger forfra og med gylden belysning bagfra. Logoet 

nedenfor er i rødt, mens sloganet er sort.  

 

Hvad bliver kommunikeret? Vi kigger nu nærmere på samspillet af indtrykkene og forholder 

os til, hvad kampagnen kommunikerer med både tekst, komposition og farver. Eksempelvis 

står Vote Leaves slogan og datoen for folkeafstemningen nedenunder billedet, så vi er 

bekendte med afsender og anledningen til grafikken. Vi ser også på, om nogle af tekstdelene 

er særligt fremhævet. Det er economic disaster på ovenstående billede, da det er 

indrammet i en rød firkant, og derfor træder ud fra den resterende tekst. Derudover gør 

den sorte baggrund, at den hvide tekst er tydelig i billedet. Den sorte farve får også billedet 

af Boris Johnson til at stå frem, hvilket den gyldne baggrundsbelysning understøtter. 
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Hvordan optræder materialet diskursivt? Vi forholder os fortolkende til det, kampagnen 

illustrerer, og sætter det i relation til det øvrige kampagnemateriale og den diskursive 

mening. Når sætningen med economic disaster er fremhævet med rødt, tolker vi, at 

kampagnen iagttager, at der er fare på færde, og at de nærmest advarer modtageren af 

billedet. Den diskursive sammenhæng, vi ser billedet gennem, gør, at vi ved, at det er EU, 

der er ved at skabe den økonomiske katastrofe, som der henvises til. Vender vi igen blikket 

mod Boris Johnson, som er en af kampagnens ledende figurer, tolker vi hans fremtoning i 

forlængelse af Vote Leaves slogan, hvorfor han fremstår som løsningen på faren, der truer. 

I samspillet med den sorte baggrund og den gyldne belysning, fremstår han heroisk, hvilket 

vi iagttager understøtter Vote Leaves budskab om, at det er muligt at tage kontrollen 

tilbage, og at Boris Johnson er manden, der kan hjælpe med det.  

 

Ovenstående er som nævnt et visuelt eksempel ud af mange, som læseren vil møde i de 

kommende analyser. Udover billedmateriale iagttager vi også kampagnevideoer. Her stiller 

vi de samme spørgsmål som til ovenstående grafik, men tilføjer også information om, hvad 

det eksempelvis er for en lyd og musik, filmen anvender, hvordan kameravinklerne er og 

hvilken fortællestruktur, der benyttes. Det gør vi, så vi forholder os til, hvad sådanne 

virkemidler gør for materialet og kampagnens budskab. 

  

Overordnet gælder det altså, at vi iagttager det visuelle materiale gennem samme 

teoretiske værktøjer, som når vi analyserer det rent sproglige materiale, men vi stiller lidt 

anderledes spørgsmål til det visuelle, end vi gør til det sproglige. 

 

Ligesom vi bearbejder det visuelle materiale på en særlig måde, er det også tilfældet med 

det skriftlige empiriske materiale. Derfor introducerer vi nu læseren til dokumentanalyse, 

som er den konkrete metode, vi benytter i praksisundersøgelsen af det diskursive, som er 

på spil i kampagnerne 

 

Konstruktivistisk dokumentanalyse 
 

Når vi skriver dokument, må vi igen understrege, at det ikke er rene tekstproduktioner, men 

derimod alle mulige former for kommunikation vi undersøger. Vi må også tilføje, at vi i tråd 

med vores konstruktivistiske ophav ikke anskuer dokumenter som sandhedsbærere, eller 

vinduer vi kan se igennem for på den måde at få en mere rigtig forståelse af specialets emne 

(Mik-Meyer 2005:194f). Betydningen af dokumentet skabes først, når det anvendes i 

praksis af såvel os som kampagnerne (Ibid.:195), og derfor rummer dokumenter set med 
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vores blik effekter, da de blandt andet er med til at konstituere diskurser. Gennem 

dokumentanalysen kan vi altså fremanalysere, hvordan diskurser formes. Med vores 

diskursanalytiske udgangspunkt er vi interesserede i, hvordan udvalgte centrale 

dokumenter aktiverer en særlig diskurs om en given politisk sag. Dokumenterne, der indgår 

i vores empiriske grundlag, er derfor udvalgt efter et kriterie om, at de er eksemplariske 

snarere end repræsentative (Justesen & Mik-Meyer 2010:133), hvilket hænger sammen 

med caseudvælgelsen som forklaret i kapitel to. Det er således dokumenter, der særligt 

tydeligt ekspliciterer diskursens substans. 

 

Man kan sige, at dokumentanalysen er vores metode, som diskursteorien leverer begreber 

til. Vi bruger nemlig diskursteoretiske begreber som tom betegner, ækvivalens, konstitutivt 

ydre med videre til at lede med i det empiriske materiale som beskrevet i afsnittet om 

kodning. Vi leder eksempelvis i materialet med vores begreber ved at spørge os selv, hvilke 

ord der er særligt betydningsbærende, og hvordan de kædes sammen, hvilke diskursive 

kampe på samfundsniveau, materialet indskriver sig i og så videre. Hvordan vi forstår og 

benytter de diskursteoretiske begreber, fremgår af det kommende kapitel om analytiske 

værktøjer. 
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Hvem er Ernesto Laclau og Chantal Mouffe - og hvad kan de bruges til? 

 

I det følgende afsnit præsenterer vi læseren for, hvordan vi analyserer med udgangspunkt i 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori (1985;2002). Vi trækker på en kombination 

af teoretikernes begreber, som de er beskrevet i hovedværket Hegemony and Socialist 

Strategy (1985) og i teoretikernes senere arbejde (se f.eks. Laclau & Mouffe 2002; Laclau 

2005). Flere steder refererer vi også til arbejde af Allan Dreyer Hansen (se f.eks. 2017b), og 

vi abonnerer således også på hans måde at iagttage Laclau og Mouffes diskursteori på. 

 

Laclau og Mouffe giver os den værktøjskasse, vi bruger til at iagttage diskursive 

konstruktioner i forskellige kampagners kommunikation, så vi får indblik i kampagnernes 

måde at konstruere en særlig mening om folkeafstemnings tema på. 

 

Laclau og Mouffe etablerer diskursteori som en politisk teori (Andersen 1999:87). Diskurs 

og politik er således centrale begreber i teorien (Laclau & Mouffe 2002:13f), der handler om 

at undersøge, hvordan aktører knytter et bestemt betydningsindhold til et udtryk eller et 

fænomen som eksempelvis den sag, der stemmes om til en folkeafstemning. 

Diskursanalysen er således en analyse af, hvordan kontingente relationer fastlåses på én 

måde, men kunne være fastlåst på mange andre, hvilket kommer til udtryk i altid 

eksisterende politiske kampe overalt i samfundet (Andersen 1999:97f). 

 

Laclau & Mouffes diskursteori beskrives som postmarxistisk (Laclau & Mouffe 2002:11). Det 

skal forstås på den måde, at de trækker på marxismens fokus på magt og konflikt, men de 

adskiller sig fra tankegangen ved at anlægge et poststrukturalistisk blik (Hansen 2005:178). 

Hvor marxismen eksempelvis ser klasser som økonomisk determinerede og uafhængige af 

historiske sammenhænge, anskuer Laclau og Mouffe mening som diskursivt og hermed også 

klasser som diskursive størrelser (Laclau & Mouffe 2002:16ff). Ydermere må de to 

teoretikere betegnes som postmarxistiske, da de stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor det kun 

er klasser, som tilfældet er i marxistisk teori, der kan være drivende kræfter i et hegemonisk 

projekt (Hansen 2017a:346). De mener derimod, at hegemoniske projekter og sociale 

kampe kan have deres udspring mange steder i samfundet, og at de sociale kræfter, der 

artikulerer dem, ikke kan afgøres på forhånd (Ibid.). Sociale kampe kan være alt fra 

suffragetternes kvindekamp til nutidens klimabevægelse. 

 

Det politiske skal derfor ikke forstås som et bestemt område i samfundet i form af 

eksempelvis Folketinget eller et særligt aflukket system forbeholdt en særlig del af 
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samfundet (Ibid.:345). Politik er derimod vores blik for de føromtalte kampe og de 

forandringer, der danner fundamentet for sociale forhold (Laclau & Mouffe 2002:13f). For i 

disse sociale forhold skabes mening. Det betyder altså, at vi iagttager det politiske som 

allestedsnærværende kampe om at give mening til samfundet snarere end en 

institutionaliseret praksis (Ibid.). 

 

I specialet er banen kridtet op i tre forskellige lande, kamppladsen er folkeafstemningerne, 

og dysten handler om at definere den sag, vælgerne skal stemme om. Vi undersøger, hvilke 

greb kampagnerne bruger i forsøget på at vinde kampen. 

 

I det kommende afsnit forklarer vi, hvilke begreber fra Laclau og Mouffes omfangsrige 

arbejde, vi benytter os af, hvordan vi bruger begreberne i praksis, og hvordan vi genkender 

dem i analysen. Vi tager det skridt for skridt, mens vi beder læseren om at finde ro i, at de 

mange begreber er i tæt relation til hinanden, hvilket ved afslutningen af kapitlet gerne skal 

stå frem. Kort sagt er det vores ønske at afklare, hvordan vi omsætter vores teoretiske 

ambition til analytisk indsigt. 

 

Teoriens grundsten: Om artikulation, tomme betegnere og diskurs 

 

Vi ønsker som nævnt at fremanalysere, hvordan vindende kampagner tilskriver mening til 

forskellige folkeafstemningers tema. Det gør vi ved at iagttage de diskursive mønstre, der 

er på spil i kommunikationen, og hvordan det udkrystalliserer sig i særlige 

meningsfikseringer, vi iagttager som diskurser. 

 

Det gælder for en diskurs, at den både er konstituerende og konstitueret (Hansen 

2017a:344). Det vil sige, at den er et forsøg på at tilskrive mening til noget og bliver samtidig 

tilskrevet mening af det, der ligger udenfor diskursen selv. Grundlaget for en diskurs er den 

artikulatoriske praksis (Laclau & Mouffe 2002:52). Det er i den praksis, kampagnernes 

meningstilskrivninger opbygges ved, at politiske krav og identiter (Laclau 2005:73f), der 

tilskriver en særlig situation mening, forbindes i en relationel sammenkædning (Laclau & 

Mouffe 2002:52f; Laclau 2005:73f). Fremadrettet henviser vi til det, der artikuleres, som 

momenter og krav. 

 

Artikuleringsprocessen kan beskrives ved et venskab. Venskabet består af to piger. Ser man 

de to separat uden for venskabet har de begge forskellige betydninger alt efter, hvilken 
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diskursiv mening de indgår i, men når de kobles sammen i en diskurs, bliver de en del af en 

fælles identitet: Et venskab. 

 

Pigerne er dog ikke udelukkende venner. De er også sig selv. Der er nemlig ikke nogen 

forudgående dyb nødvendighed af, at netop de to forskellige piger kædes sammen i præcis 

dette venskab (Hansen 2017a:355). Venskabet, de bliver en del af, sker på grund af en særlig 

artikulation. 

 

Når pigerne bliver til momenter inden for en diskurs, kan det ske på to forskellige måder - 

enten ved henhold af ækvivalens eller differens. Hvis de to piger kædes sammen og 

optræder i den diskursive sammenhæng omkring venskabet, ændres deres betydning, og 

forskellen mellem dem udviskes. Deres individuelle betydning reduceres altså, da de får 

mening gennem den særlig diskursive meningssammenhæng, de er placeret inden for, som 

derved fremstår ækvivalent (Laclau & Mouffe 2002:53f). 

 

Havde momenterne været artikuleret i en anden diskursiv meningssammenhæng, havde de 

haft andre betydninger (Ibid.:52f). Forestiller vi os eksempelvis, at momenterne - de to piger 

- nu artikuleres i en different relation på eksempelvis et håndboldhold, vil relationen mellem 

dem være forskellig, alt afhængig af deres spillerposition. Det vil i stedet afhænge af spillet 

på banen, hvem af pigerne der dominerer. Nogle gange er det pigen, der er angriber, andre 

gange er det pigen, der er målmand. I en sådan artikulation udviskes pigernes særpræg ikke, 

som det er tilfældet i en ækvivalent relation. De sidestilles heller ikke, men har individuelle 

pladser i diskursen. 

 

Det, vi søger som diskursanalytikere, er at iagttage, hvordan momenter danner et 

betydningsfællesskab, fordi de optræder i en særlig kontekst. Som nævnt er det resultatet 

af en sådan praksis, vi genkender som diskurs (Ibid.). 

 

Diskurser er struktureret omkring en tom betegner (Ibid.:62), hvilket er en slags centrum i 

diskursen, som momenterne søger at fylde med mening. Når vi kalder det en tom betegner, 

skal det tages ret bogstaveligt: Momenterne kan nemlig fylde den med mening, fordi det et 

punkt, der fremstår som nærmest tømt for indhold (Ibid.:62f). En tom betegner er derfor 

en partikularitet, en del af helheden, der træder frem og repræsenterer helheden frem for 

blot sig selv (Hansen 2005:187). 
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De tomme betegnere fungerer som diskursive kamppladser for det politiske, hvor aktører 

kæmper om at tilskrive en bestemt mening (Andersen 1999:94). Når en tom betegner 

tilskrives mening som resultatet af en artikulatorisk praksis, sker det kun i en midlertidig, 

skrøbelig fiksering af mening. Hvis læseren tænker tilbage på ovenstående eksempel, kan 

de to piger på et givent tidspunkt optræde i et venskab, mens de på et andet tidspunkt ikke 

længere er en del af venskabet diskursivt. For som vi nævnte i begyndelsen af kapitlet, er 

der tale om kontingente relationer, hvor feltet af diskursivitet er overdetermineret, og 

rummer et overskud af mening, hvorfor fiksering aldrig er endelig (Laclau & Mouffe 

2002:111). Den tomme betegner agerer som et diskursivt fikseringsknudepunkt i feltet af 

flydende mening. At den er fikseringspunkt betyder, at den repræsenterer diskursen, og at 

momenterne organiseres omkring dette punkt (Hansen 2017a:356). Den tomme betegner 

optræder altså i en fælles meningstilskrivelse med de momenter, der ordner sig om den, 

men også ud fra et andet, der står i modsætningsforhold til dens meningstilskrivelse 

(Ibid.:349). Det udfolder vi nærmere for læseren senere. 

 

Nedenstående grafik viser, hvordan den tomme betegner fyldes med indhold gennem 

relationen til momenterne, og momenternes relation til hinanden: 

 

 

 
 

(Figur 2: Momenterne fylder den tomme betegner med indhold,  

når de artikuleres i et meningsfællesskab). 
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I nærværende speciale genkender vi momenter som kampagnernes forskelligartede krav - 

der kan være alt fra en bedre økonomi til et mere professionelt sundhedsvæsen eller retten 

over egen krop. Vi anskuer den tomme betegner som det dominerende krav, der 

strukturerer, sammenkæder og repræsenterer de andre forskelligartede krav - det kan 

eksempelvis være kontrol eller lighed. Den tomme betegner er det centrale tema, der er 

specielt kendetegnende for den diskurs, vi beskæftiger os med i kampagnerne, og det er 

dét punkt, som midlertidigt låser en række momenters mening på en bestemt måde 

(Brænder et al. 2014:113f). For at finde det punkt leder vi eksempelvis efter ord, der 

forekommer ofte, som er værdiladede eller som optræder som temaer. Med sidstnævnte 

menes, at et ord som fællesskab sagt i en nytårstale af Mette Frederiksen ikke nødvendigvis 

agerer tom betegner i sig selv som ord, men det gør den specifikke socialdemokratiske idé 

om solidaritet, som ordet henviser til eller trækker på. 

 

Vi genkender tre tomme betegnere i specialet. Equality fremstår som den tomme betegner 

i Marriage Equality’s kamp for lovliggørelse af samkønnede ægteskaber i Australien. Det gør 

den, da det fremstår som det altoverskyggende krav i kampagnens diskurs, og det tilskrives 

mening gennem en række forskelligartede krav, hvis muliggørelse afhænger af, at kravet 

om equality aktiveres. Det samme gør sig gældende for Irland, hvor enable udgør den 

tomme betegner og Storbritannien, hvor kampagnen drejer som om at genvinde control. 

De tomme betegnere er fremanalyseret i kampagnematerialet og udfoldes i analysens tre 

dele. 

 

Dominerende diskurser: Om dislokation og hegemoni 

 

For at iagttage, hvordan diskursen delvist fikseres, må vi først og fremmest iagttage 

analysens startpunkt, som er dislokationen. Dislokationer er situationer, der opløser den 

hidtidige selvfølgelighed (Hansen 2017a:352f), som eksempelvis når det ikke længere er 

nogen given selvfølgelighed, at et land skal forblive medlem af EU. Situationen bærer præg 

af, at dele af samfundet stiller nogle krav som ikke bliver mødt i den eksisterende 

samfundsorden (Hansen 2017b:8). Det indebærer, at den hidtidige dominerende diskurs 

opløses, og der bliver plads til forsøget på at konstruere nye (Hansen 2005:180). Man kan 

sige, at dislokationen medfører diskursive kampe, der handler om, hvad der nu skal være 

tom betegner, og hvordan denne eller disse skal udfyldes med mening. Dislokationerne er 

således specialets analytiske begyndelsespunkt og det er gennem dislokationen, vi får 

mulighed for at iagttage, hvordan artikuleringen af en ny diskurs finder sted (Ibid.). Det er 

her vigtigt at pointere, at dislokationer ikke er ontologiske betingelser, men derimod 
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foregår diskursivt. Det betyder i vores tilfælde, at en ny debat opstår om en 

folkeafstemning, hvilket er dislokationen. Det er ikke debatten, der sætter gang i 

dislokationen, og der er heller ikke først en dislokation og derefter en debat. Den nye debat 

er dislokationen, som er diskursiv. 

 

I nærværende speciale tager analyserne deres begyndelsespunkt tre forskellige steder. Og 

for dem alle gælder det altså, at det er debatten om en folkeafstemning, der er den 

udslagsgivende begivenhed, som ryster de politiske forhold og åbner for nye forekomster. 

Det er den handling, som aktualiserer en kamp om at definere, hvad befolkningens forhold 

og krav til nye politiske projekter er. Med andre ord åbner begivenhederne for 

muliggørelsen af nye artikulationer og dermed skabelsen af de diskurser, vi iagttager i 

kampagnematerialet. Vi vender tilbage til de omtalte begivenheder i specialets første 

analysedel. 

 

Dislokationen igangsætter en jagt på nye hegemoniske tilstande. Hegemoni er afhængigt af 

den artikulatoriske praksis, hvori man forsøger at skabe en orden i det diskursive felt og for 

en stund midlertidigt fikserer mening om den tomme betegner, som læseren tidligere har 

fået beskrevet (Laclau & Mouffe 2002:88f).  

 

Mellem logikker: Om ækvivalens og differens, det partikulære og det 

universelle 

 

Den tomme betegner kan få tilskrevet mening ud fra en ækvivalent logik og en different 

logik, som vi nævnte i eksemplet med pigerne, men som også kræver en mere teoretisk 

funderet forklaring. Vi starter med den ækvivalente. 

 

Når et politisk projekt forsøger at opnå hegemonisk status, hvor det iagttages som en 

selvfølgelighed, skal de sociale krav i form af momenter indgå i et midlertidigt 

interessefællesskab. Her samles kravene omkring den tomme betegner (Laclau 2005:71). 

Når kravene bliver ækvivalente, betyder det, at kravenes særegne træk, der før adskilte 

dem fra hinanden, opløses, og de indgår nu i en ækvivalenskæde (Ibid.:129). Det, der 

forener kravene, er altså et meningsfællesskab til den tomme betegner, samtidig med den 

modsætning de udgør til diskursens ydre. Når vi iagttager en ækvivalenslogik, ser vi derfor 

på de ord i kampagnematerialet, der kædes sammen og organiseres efter, hvad de har til 

fælles, og hvad de er fælles om at være forskellige fra (Brænder et al. 2014:122). 
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I differenslogikken indgår de forskelligartede krav også i en relation til hinanden. De er dog 

ikke gensidigt afhængige, som ved ækvivalenslogikken, men i stedet bibeholder de enkelte 

krav deres særpræg (Hansen 2005:182f). Den tomme betegner bliver dermed tilskrevet 

mening alt efter, hvilket krav der står frem, hvorfor det fremstår partikulært. Det betyder, 

at politiske krav fremsættes relativt isoleret fra hinanden, hvor de adskilles i forskellige 

legitime positioner, som der hersker en form for hierarkisering mellem.  

Til forskel fra differenslogikkens forskelligartede krav er ækvivalenslogikken baseret på et 

politisk projekt, hvor de underliggende krav kan udskiftes med hinanden i mødet med det, 

der truer projektets eksistens (Hansen 2005:182). Det er i tider med en dominerende 

ækvivalenslogik, at den tomme betegner fremstår særligt tom og universel, da de 

underliggende kravs forskelligheder udviskes og forenes i relation til den tomme betegner, 

som repræsenterer helheden (Ibid.:183). 

 

Lad os tage et aktuelt eksempel. Radikale Venstre kan oprindeligt iagttages som et politisk 

parti, der arbejder ud fra en differenslogik, idet partiets forskellige politiske krav kan 

erstattes og sættes ind efter kontekst. Partiet kan både diskutere uddannelsespolitik, 

økonomisk politik og klimapolitik. Altså differentierede emner, der kan adskilles fra andre 

partikulariteter, prioriteres mellem og indfries uden at være afhængige af, at andre krav 

indfries samtidig (Husted & Hansen 2017:463). Den tomme betegner er derfor i 

differenslogikken et krav ligestillet med de andre momenter. Den er ikke ophøjet til noget 

særligt, som tilfældet er med den tomme betegner set i lyset af ækvivalenslogikken, som vi 

nu genbesøger. 

 

Lad os vende tilbage til eksemplet med Radikale Venstre og iagttage logikken i en ækvivalent 

kontekst. Når Radikale Venstre i de seneste regeringsforhandlinger begynder at tale om 

ultimative krav, kan vi i stedet iagttage dem som et parti, der universaliseres ud fra 

ækvivalenslogikken, fordi de eksempelvis kræver, at planerne om et udrejsecenter på øen 

Lindholm droppes, førend de vil føre resten af deres politiske projekter ud i livet. Radikale 

Venstre centrerer altså nu deres politiske krav om én tom betegner, som vi kunne kalde 

“paradigmeskiftet” på udlændingeområdet. Omkring denne tomme betegner bindes en 

række forskelligartede krav som eksempelvis krav til en bindende klimalov og afskaffelse af 

kontanthjælpsloftet. Frem for en differenslogik bliver der tale om en ækvivalenslogik, hvor 

forskellene mellem de enkelte krav i partiets diskurs udviskes. De kan nu erstattes med 

hinanden frem for at være rangordnet (Ibid.:182f). Universaliseringen tager altså form som: 

Hvis A realiseres, så gør B, C og D det også. Også Dansk Folkeparti er et godt eksempel herpå, 

når de for eksempel påstår, at hvis indvandringsproblemerne løses, så får vi bedre forhold 
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for de ældre, en stærkere kulturel identitet, mindre kriminalitet, mere tillid og så videre - 

altså samme logik, som det Radikale Venstre den senere tid har lagt for dagen. 

 

Nedenstående illustration viser, hvordan processen for henholdsvis ækvivalens- og 

differenslogikken ser ud. Figuren viser også, hvordan de to logikker adskiller sig fra 

hinanden: 

 

 
 

(Figur 3: Forskellen på ækvivalens- og differenslogikken som vi iagttager dem). 

 

 

Politiske projekter kan gå fra at være partikulære til at blive universelle, hvis en konkret, 

politisk kamp løsriver sig fra sin oprindelige, lokale kontekst og gøres til et universelt projekt, 

der repræsenterer en række politiske identiteter og samler forskelligartede krav under 

samme hat (Husted & Hansen 2017:463). Det kan dog også gå den anden vej, ofte iagttager 

vi det, når et universelt projekt institutionaliseres og dermed tvinges til at konkretisere og 

differentiere sine krav (Ibid.). 

 

Der foregår en konstant påvirkning af relationen mellem det partikulære og det universelle, 

og det skaber den demokratiske konkurrence, som muliggør det politiske samfund (Laclau 

& Mouffe 2002:162). Det bliver en konstant kamp om at universalisere et projekt og opnå 

hegemoni, men universalisering kan aldrig blive endegyldig. Derfor kan de hegemoniske 
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tilstande aldrig fryse til is, hvilket netop er forudsætningen, der muliggør politik og fordrer 

konstant udvikling (Husted & Hansen 2017:463). 

 

Laclau kalder også hegemoniske projekter for flygtige fortællinger om, hvordan et politisk 

projekt kan løse alle problemer - en slags myte om, hvordan vi alle sammen får et bedre liv 

(Laclau & Mouffe 2002:243). Det er blandt andet et sådant narrativ, vi iagttager i 

kampagnernes kommunikation. I analysen bruger vi begreberne om det universelle, 

ækvivalens, det partikulære og differens til at undersøge, hvilke forskellige logikker, der er 

på spil i kampagnernes kamp for at opnå hegemoni, og hvilken karakter kampagnernes krav 

har. 

 

Identitetsgivende grænser: Om antagonistiske relationer og det konstitutive 

ydre 

 

Når iagttager kampagnernes narrativ, iagttager vi også måden, hvorpå de konstruerer et 

kollektivt vi - en fælles identitet for vælgerne. En sådan konstruktion sker gennem en 

grænsedragning til et andet, som vi tidligere har nævnt. For en diskurs eksisterer aldrig i et 

vakuum. Den opstår i relation til og skriver sig altid op imod noget eller nogen, den ikke 

repræsenterer. Det genkender vi som diskursens konstitutive ydre (Laclau & Mouffe 

2002:186f) - det begreb lokaliserer vi i det empiriske grundlag, når vi iagttager, hvordan 

kampagnerne omtaler, hvad de ikke er eller ikke repræsenterer. Vi har altså også søgt efter 

artikulationer, der relaterer sig til det andet. Diskursens meningsskabelse er nemlig samtidig 

en forskelsskabelse - en pointe læseren også tidligere har fået introduceret.  

 

Den tomme betegner får altid sin mening både fra de krav, artikulationen kæder til den, 

samt at det overordnede krav, som den tomme betegner repræsenterer, er funderet i 

eksklusionen af andre alternativer (Hansen 2017a:349). Det genkender vi eksempelvis, når 

Vote Leave-kampagnen i Storbritannien konstruerer en fælles britisk identitet gennem en 

distinktion til EU og den pro-europæiske kampagne. På samme vis konstruerer kampagnen 

et krav om kontrol ud fra manglen på kontrol som følge af status quo. Altså en distinktion 

til dét Vote Leave i hvert fald ikke vil repræsentere, men som i selve grænsedragningen er 

med til at konstruere kampagnens narrativ. Det vender vi tilbage til i analysen. I 

nedenstående figur visualiseres, hvordan diskursens indre og ydre relaterer sig til hinanden: 
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(Figur 4: Det konstitutive ydre truer diskursen men er samtidig en betingelse for dens eksistens, fordi 

diskursen iagttages gennem en forskelsrelation). 

 

Ovenstående viden gør os dermed i stand til at studere, hvilke grænsedragninger 

kampagnerne skaber, og hvordan kampagnernes såvel som vælgernes identitet dannes i 

spændingsfeltet mellem en diskursiv inder- og yderside, samt hvad disse sider består af. I 

vores undersøgelse får vi derfor øje for, hvordan kampagnerne ikke blot konstruerer et 

indre men også et ydre, der på en og samme tid truer kampagnernes eksistens og opbygger 

selvsamme. 

 

Relationen til dette ydre betegnes i diskursteorien som antagonistisk (Laclau & Mouffe 

2002:74). Antagonismer opstår i relationen mellem to parter, hvor den ene betragter den 

anden som en trussel mod dens identitet. Antagonismerne viser os, hvor diskursens 

identitet udfordres, fordi antagonismens indtræden i diskursen er den grænsedragning, der 

fortæller os, hvor indersiden af en diskurs stopper, og hvor ydersiden begynder 

(Ibid.:26;186f). Antagonisering er dét, der forhindrer diskursens krav i at blive indfriet. 

Derfor er antagonismer en kamp mellem fjender, hvor A forhindrer B i at være, hvad B er, 

så længe A er til stede - og omvendt. For at bruge Vote Leave-eksemplet fra før, så kan vi 

have en ækvivalenskæde A, der omhandler, hvad kampagnen repræsenterer som 
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eksempelvis frihed, tryghed, suverænitet med videre. På den anden side har vi en 

ækvivalenskæde B repræsenteret ved EU, som kampagnen iagttager ud fra momenter som 

bureaukrati, elite, pengespild mv. Både ækvivalenskæde A og B er skabt af diskursen selv. 

Den bruger grænsedragningen mellem sit indre og ydre til at skabe konstitutive forskelle 

mellem det, den ser som sig selv, og det den der ser ikke er en del af sig selv, men derimod 

er noget der truer dens eksistens. Det vil sige, at vi genkender en antagonisme i de tilfælde 

hvor forskellene der drages til det ydre, antager en fjendtlig form, og begge parter ikke kan 

sameksistere. 

 

Hvordan bruger vi diskursteorien? 

 

Læseren har nu fået en indføring i det teoretiske univers, vi primært trækker på i analysen 

af kampagnerne. Vi konkretiserer og præciserer nu, hvordan vi bruger begreberne fra 

diskursteorien til at udfolde vores analyse, som består af tre dele. 

 

Ud over de introducerede elementer inddrager og præsenterer vi også Laclaus 

populismelogik og Sara Ahmeds affektteori. Det gør vi løbende, som analysen skrider frem, 

og vi finder det aktuelt at udfolde disse analytiske pointer.  

 

I første delanalyse gør vi brug af de ovenfor gennemgåede begreber til at undersøge, 

hvilken særlig diskurs, der emergerer i kampagnernes artikulationer. Det gør vi ved at 

undersøge, hvad der i det empiriske materiale fremstår som den tomme betegner, hvilke 

momenter der kobles til den tomme betegner, og hvad det er for en ækvivalenskæde, som 

er på spil og udkrystalliserer sig i en bestemt diskurs. Desuden vil vi undersøge, hvordan 

kampagnerne konstruerer en yderside til sig selv. 

 

Vi har udarbejdet delanalysen ved at lokalisere særligt fremtrædende ord, som det 

empiriske materiale drejer sig om i vores jagt på de tomme betegnere. Vi har set på, hvilke 

italesættelser, der knytter sig til de tomme betegnere, altså hvilke ord der italesættes i 

forbindelse hermed. Vi har også søgt efter diskursiv afstandstagen, hvilket vil sige, at vi har 

iagttaget, hvordan kampagnerne omtaler, hvad de ikke er eller ikke repræsenterer. I den 

kategori har vi placeret artikulationer, som relaterer sig til det andet. Det vil sige ytringer 

om, hvem eller hvad der udgør en trussel mod den politiske mission og det kollektive vi. På 

baggrund af kodningen af vores empiriske grundlag er det dermed muligt at udarbejde 

ækvivalenskæder, lokalisere tomme betegnere samt definere et konstitutivt ydre. Samler 

man de tråde, får man et billede af de diskurser, som er til stede i kampagnernes retorik, og 
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det muliggør, at vi kan undersøge de diskursive mønstre på tværs af kampagnerne, som vi 

gør i anden delanalyse. 

 

Vores analytiske bidrag i denne analysedel er en øget forståelse af de diskursive 

artikulationer, vi ser i kampagnernes kommunikation. Den analytiske gevinst ligger i at 

bidrage til forståelsen af, hvordan en tom betegner fyldes med mening, og hvordan 

diskursen i de tre kampagner fikseres. Vi får således blik for, hvordan kampagnerne som 

politisk projekt forsøger at skabe mening om sig selv og deres omverden, samt hvordan de 

fremstiller sig selv som løsning på et opstået problem i samfundet. 

 

I anden delanalyse undersøger vi, hvilke diskursive mønstre, der går på tværs af 

kampagnerne. Vi iagttager altså, om der er nogle gennemgående tendenser i måden, 

hvorpå de vindende kampagner kommunikerer. Her trækker vi på begreberne om 

ækvivalens, det universelle, det konstitutive ydre, herunder antagonisme, samt en 

fællesskabende konstruktion af et vi. I denne del af analysen introducerer vi desuden 

læseren for Laclaus begreb om populisme. 

 

Delanalysen har vi udarbejdet ved at lokalisere forskellige diskursive mønstre, der udfolder 

sig i alle kampagnerne. Vi har således ud fra begreberne om det universelle og partikulære 

undersøgt de ækvivalens- og/eller differenslogikker, der er på spil i kampagnerne. Det har 

vi gjort ved at se på, hvordan kampagnerne artikulerer bestemte partikulære krav. Dernæst 

har vi set, hvordan kravene organiseres omkring en partikularitet, der gives en relativ 

universel mening, som repræsenterer alle kravene. Ydermere har vi iagttaget, hvordan de 

artikulerede momenter fremstår ækvivalente i relation til produktionen af et ydre, der er et 

partikulært punkt, som står i modsætning til diskursens helhed. Vi har fundet antagonismer 

ved at se på, hvordan kampagnerne omtaler det, de mener, står uden for diskursen, og 

hvordan de omtaler deres relation til dette ydre. For at få en forståelse for diskursens ydre 

har vi også måtte forstå diskursens indre, hvilket ikke kun gøres op i tomme betegnere, 

momenter og deres indbyrdes relation. For kampagnerne konstruerer også hver især et 

folk, et vi, som de taler til og på vegne af. Derfor har vi også ledt efter artikulationer af, 

hvem kampagnerne iscenesætter sig selv som dem, de repræsenterer. En gennemgående 

distinktion i analysen er altså mellem et os og dem. 

 

Vores analytiske bidrag i analysedelen er en øget forståelse af, hvordan særlige diskursive 

tendenser udspiller sig på tværs af vindende kampagner, og hvordan disse tendenser alle 

indskriver sig i en populistiske logik, der går på tværs af det politiske spektrum og gælder 
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såvel højre- og venstrefløjsbevægelser. Desuden fremanalyserer vi, hvordan kampagnerne 

antager form som universelle projekter, idet en række partikulære krav løsrives fra deres 

oprindelige lokale kontekst og gøres til en del af kampagnernes politiske projekt, der således 

repræsenterer et bredt udsnit af identiteter og krav. 

 

I tredje delanalyse forfølger vi den følelsesmæssige appel, kampagnerne retorisk benytter 

sig af, når vi undersøger, hvordan kampagnerne formår at knytte befolkningen til deres 

politiske projekt gennem følelser og dertilhørende identifikationstilbud. Her benytter vi os 

af professor Sara Ahmeds affektteori, som læseren får en teoretisk introduktion til i kapitel 

fem, hvor vi også operationaliserer begreberne.  

 

Nedenstående figur illustrerer udviklingen og relationen mellem de tre delanalyser: 

 

 

 

 

(Figur 5: Samspillet mellem de tre analysedele, der hver især rummer selvstændige teoretiske pointer, men 

som er gensidigt afhængige af hinanden og bygger videre på hinandens pointer). 
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Første delanalyse: Valgets tale 

 

Forud for en folkeafstemning kommer ofte et politisk brud. Noget er ikke, som det skal 

være, og parlamentet lægger beslutningen i folkets hænder. Folket får lejlighed til at 

diskutere, hvordan et givent problem skal løses, og hvordan fremtiden skal se ud. Af samme 

årsag anskuer Laclau politiske kriser som velsignede (se f.eks. Madsbjerg 1998), for det er i 

sådanne perioder, der åbnes for alternativer til en sedimenteret orden, hvorfor der skabes 

mulighed for politisk udvikling. Det er omdrejningspunktet for denne første delanalyse, hvor 

vi fremanalyserer, hvordan kampagnerne iagttager et givent problem og præsenterer deres 

egen sag som en løsning herpå, der udgør et alternativ til den eksisterende samfundsorden. 

 

Vi ser det i Storbritannien, da den daværende premierminister David Cameron i 2013 lover 

briterne, at de ved en folkeafstemning på et endnu ukendt tidspunkt skal tage stilling til, 

hvordan deres fremtidige tilknytning til EU skal se ud (Cabinet Office 2013). Den udtalelse 

rystede Storbritanniens position i det europæiske fællesskab, og der blev åbnet op for en 

redefinering af landets forhold til EU. Udskrivelsen af folkeafstemningen i 2016 dislokerede 

den herskende diskurs om Storbritannien og EU. 

 

Det sagte ord blev også startskuddet på en ophedet debat om fremtiden i Australien, da 

den daværende regering i 2016 afgav et valgløfte om at udskrive en folkeafstemning om 

legalisering af homoseksuelle ægteskaber, såfremt denne regering blev genvalgt (McKeown 

2018). Italesættelsen af afstemningen brød med den hidtidige samfundsorden, hvor 

ægteskabet var forbeholdt en kvinde og en mand, og åbnede op for en ny måde at iagttage 

ikke bare emnet men også australiernes eget nationale selvbillede på. 

 

Det samme skete i Irland, hvor parlamentet på baggrund af anbefalingerne fra et borgerråd 

bestående af almindelige irske borgere, lod det være op til befolkningen at beslutte, om 

landets abortforbud skulle afskaffe (Palese 2018). Pludselig måtte irerne forholde sig til den 

medicinske praksis, der ellers havde været bandlyst i årtier, og samtidig betragte nationens 

ånd under forandring. 

 

I det følgende kapitel fremanalyserer vi diskurserne i disse tre cases. Vi påbegynder hver 

analyse med en præsentation af de kampagner, der under valgkampen lykkedes med at 

overbevise flertallet af henholdsvis briterne, irerne og australierne om, at deres politiske 

sag var den rette at stemme på. Vi starter på den anden side af Nordsøen i Storbritannien. 
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Afstemningen om Storbritanniens medlemskab af EU 

 

Den 23. januar 2013 stillede en mand sig op på en talerstol foran en forsamling af 

jakkesætklædte mænd, kvinder og blitzende kameraer. Han ville give briterne et simpelt 

valg, sagde han: Bliv i et reformeret EU eller forlad EU (Cabinet Office 2013). Manden på 

talerstolen hed David Cameron og var på daværende tidspunkt - og en årrække frem - 

premierminister i Storbritannien. Selv ville han ikke forlade EU (Cabinet Office 2013; 

Independent UK 2016). Han ville genforhandle fire elementer med Unionen som betingelse 

for, at Storbritannien forblev medlem af det, Cameron omtalte, som et reformeret EU: Der 

skulle sættes en stopper for migranters brug af den fri bevægelighed i EU, adgangen til EU’s 

frie marked skulle beskyttes, EU skulle gøres mere konkurrencedygtigt, og det britiske 

parlament i Westminster skulle styrkes (Politico 2015). 

 

Man vidste, at en afstemning ville finde sted senest i slutningen af 2017. Startskuddet havde 

lydt og kampagneræset var i gang. I oktober 2015 - førend folkeafstemningen officielt var 

udskrevet - mobiliserede to dominerende kampagnegrupper sig (Kuenssberg 2015; BBC 

2015): “Vote Leave - take back control”, ville ud af EU (Vote Leave n.d, a) og “Britain 

Stronger In Europe” ville blive i EU (Britain Stronger In n.d). 

 

Vote Leave-kampagnen kæmpede for at overbevise briterne om, at Storbritannien skulle 

forlade EU. Ledende medlemmer af kampagnen var erfarne kampagnefolk, der tidligere 

havde stået bag vindende folkeafstemninger (Colvile 2016). Leave-kampagnen var støttet 

af organisationer og associerede kampagner som Farmers for Britain, Out and Proud, 

BeLeave og Students for Britain (Vote Leave n.d, b). Desuden rekrutterede kampagnen 

blandt andre Londons daværende borgmester og nuværende britiske premierminister, 

Boris Johnson, og den daværende britiske justitsminister, Michael Gove, der blev 

fremtrædende talspersoner for Leave-siden (Colvile 2016).  

 

På den anden side stod Britain Stronger In-kampagnen (som fremadrettet benævnes 

Remain), der kæmpede for at beholde Storbritannien i EU. Kampagnen rekrutterede blandt 

andet anerkendte og velhavende forretningsfolk, som guvernøren for Bank of England samt 

eksperter inden for økonomi (Colvile 2016; Mason & Levett 2015). Remain-siden blev blandt 

andet støttet af forskellige individuelle kampagnegrupper, heriblandt Business For New 

Europe og The European Movement (Mason & Levett 2015).  
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De britiske parlamentsmedlemmer var splittede i spørgsmålet om, hvorvidt Storbritannien 

skulle forblive medlem af Den Europæiske Union, og selv internt i partierne var man uenige. 

Det viser nedenstående grafik fra dagen før afstemningen:  

 

 
(Grafik: De britiske parlamentsmedlemmers holdninger til folkeafstemningen fordelt på parti (BBC, 2016a).) 

 

I nærværende speciale beskæftiger vi os med Vote Leave-kampagnen, hvis politiske projekt 

vandt flertallets opbakning i stemmeboksene den 23. juni 2016, hvor folkeafstemningen, 

der fik tilnavnet Brexit, fandt sted, og briterne skulle tage stilling til spørgsmålet: “Should 

the United Kingdom remain a member of the European Union or leave the European Union?”  

 

 
(Stemmesedlen til Brexit-afstemningen (Heffer 2016)). 

 

51,9 procent af briterne stemte for at forlade EU (BBC n.d). Men hvad var det for en 

fortælling om en bedre fremtid, briterne valgte, da de stemte den 23. juni? Det har vi sat os 

for at undersøge i den kommende analysedel. 
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En diskurs om kontrol 

 

“To secure a 'leave' vote in the referendum on 23 June and take back control from the 

European Union.” (Vote Leave, mission, Facebook 2019) 

 

Sådan skriver Vote Leave på deres officielle Facebook-side om deres mission. Det handler 

om, hvem der har kontrollen, og i citatet handler det i særdeleshed om, hvor kontrollen skal 

tages tilbage fra efter den 23. juni 2016. I følgende analyse undersøger vi, hvordan 

kampagnen ækvivalerer mening til den tomme betegner control, og hvordan den mening 

konstrueres som opponent til kampagnens konstitutive ydre. 

 

EU har taget kontrol over Storbritannien, og det er roden til meget ondt, ifølge Vote Leave. 

I det følgende iagttager vi Vote Leaves iagttagelser, når vi ser på, hvordan kampagnen 

italesætter de udfordringer, EU-samarbejdet har skabt for Storbritannien, hvilke løsninger 

kampagnen præsenterer for vælgerne, og hvordan det er op til vælgerne at aktivere disse 

løsninger. 

 

Chris Grayling, daværende formand for House of Commons1 og talsperson for Vote Leave, 

beder i en tale et par uger inden afstemningen, vælgerne om at stille sig selv følgende 

spørgsmål, når de skal afgøre, hvor krydset skal sættes: 

 

“The point however is whether it is for the EU or for the people of the United Kingdom to 

control our rights and protections.”  (Vote Leave:7) 

 

Vi iagttager i citatet, hvordan kampagnen fremstiller en grænse til diskursen, hvor EU her 

er det ydre, som truer diskursens eksistens. Grænsen illustrerer et ultimatum: Enten har 

den britiske befolkning kontrol over deres eget land, egen sikkerhed og egne rettigheder, 

eller også har EU det. Banehalvdelen er kridtet op, og der konstrueres en konfliktfyldt 

relation mellem en folkelig pol i form af briterne og deres antagonistiske modsætning i form 

af EU. 

 

Samme brug af det konstitutive ydre iagttager vi, hos Boris Johnson, der på dette tidspunkt 

netop er fratrådt som Londons borgmester, da han den 9. maj taler i Vote Leaves 

 
 
1House of Commons er Underhuset, der sammen med House of Lords, Overhuset, udgør det britiske 
parlament (UK Parliament n.d). 
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hovedkvarter. I sin tale tydeliggør han, at Storbritannien ikke er problemet. Det er EU, og 

derfor er det nødvendigt at forlade samarbejdet: 

 

“For many of us who are now deeply skeptical, the evolution has been roughly the same: we 

began decades ago to query the anti-democratic absurdities of the EU.” (Vote Leave:58) 

 

“I believe we would be mad not to take this once in a lifetime chance to walk through that 

door because the truth is it is not we who have changed. It is the EU that has changed out 

of all recognition (…).” (Vote Leave:58) 

 

EU har forandret sig, lyder det. Samarbejdet bevæger sig mod det antidemokratiske og er 

blevet uigenkendeligt. Kampagnen ækvivalerer dermed control med demokrati, fordi 

vælgerne kun kan genvinde kontrollen i et demokratisk styre, hvilket EU ikke betragtes som 

værende. Ændringen af medlemskabet er en mulighed, som vælgerne må gribe ved netop 

denne folkeafstemning, da det er en once in a lifetime chance (se f.eks. Vote Leave:26;58). 

Læg mærke til hvordan Vote Leave ækvivalerer de to ønskede tilstande - kontrol og 

demokrati - gennem det, der står i opposition til situationen: Nemlig manglen på kontrol og 

demokrati. Med et diskursanalytisk blik kan vi se, hvordan diskursen om kontrol skriver sig 

op imod det, den ikke repræsenterer, hvorfor det negative ydre giver mening til 

kampagnens politiske projekt (Laclau & Mouffe 2002:78f). 

 

Samtidig bliver det negative ydre det britiske parlaments manglende formåen, idet deres 

mangel på handlekraft begrundes med manglen på beslutningskompetence. For 

suveræniteten har de overladt til EU, må man forstå på blandt andre parlamentsmedlem og 

på daværende tidspunkt beskæftigelsesminister Priti Patel i en tale, hun holdt på en 

konference i april 2016: 

 

"But Government and Parliament can only go so far – There is a limit to what they can do to 

cut red tape. And that limit is there because we are a member of the European Union." (Vote 

Leave:50) 

 

Også Boris Johnson istemmer sig kritikken af parlamentet i en tale, han holdt i Vote Leaves 

hovedkvarter i maj 2016: 

 

"Look at that list of Lisbon competences – with 45 new fields of policy where Britain can be 

outvoted by a qualified majority – and you can see why the House of Commons Library has 
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repeatedly confirmed that when you add primary and secondary legislation together the EU 

is now generating 60 percent of the laws passing through parliament." (Vote Leave:59) 

 

Som det fremgår af citaterne, er det konstitutive ydre ikke blot EU. Det kan også iagttages 

som værende det bestående politiske system, som nogle af Vote Leave-politikerne i kraft af 

deres parlamentariske virke er en del af. Ved at stille sig i opposition til det og ækvivalere 

manglen på suverænitet i det britiske parlament med EU’s magtfuldkommenhed, formår de 

Brexit-tilhængere, der sidder i parlamentet, at tilbyde sig selv som modsvar til det 

etablerede, selvom de er en del af det. 

 

Der er altså flere ting, som sættes på diskursens yderside, når Vote Leave kommunikerer 

om deres sag, og hvad der forhindrer dem i at opnå den. Et sådant konstitutivt ydre 

genkender vi også fra nationalromantiske legender fra det antikke Grækenland, hvor den 

onde Anden, blev symbolet på noget, der forhindrede nationen i at opnå nydelse og lykke 

(Glynos & Stavrakakis 2008:262). Den kollektive fantasi om det onde, der har taget noget 

fra én, skaber et nationalt sammenhold (Ibid.). EU er i kampagnens kommunikation 

konstrueret som det udefrakommende, der truer Storbritanniens suverænitet og som 

ødelægger det nationale politiske system indefra. Gennem et sådant retorisk greb søger 

kampagnen at fremme en national solidaritet hos vælgerne. Solidaritetsfølelsen 

tydeliggøres, idet Vote Leave forsøger at danne et romantiseret billede af Storbritanniens 

identitet og evner, før nationen blev medlem af EU. Som her hvor Lord Owen i et 

debatindlæg skriver om blue-water diplomacy og henviser til Storbritanniens historie som 

en stor sønation (BBC History 2010): 

 

“We will rediscover the skills of blue-water diplomacy and rise to the challenge of global 

markets. It could be the spark we need to re-energise our nation (...).” (Vote Leave:26) 

 

Landets fortid og tidligere suverænitet bliver for Vote Leave et billede på, hvordan landet 

skal reagere fremadrettet, og hvilken national identitet man bør stræbe efter. Landet skal 

genfinde sig selv som nation i fortidens skær, og mulighederne for kontrol i fremtiden 

konstitueres dermed af fortiden. Henvisningen til landets storhedstid bruges også i en af 

Vote Leaves kampagnevideoer om britiske helte. På næste side finder læseren stilbilleder 

fra en kampagnevideo, der gennemgår forskellige britiske helte gennem historien: 
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(Film: Vote Leave, Youtube, 2015a). 
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I videoen beskrives det for eksempel, hvordan Charles Darwin revolutionerede forståelsen 

af den menneskelige udvikling, og hvordan Alan Turing brød nazisternes hemmelige kode, 

en handling, der, ifølge videoen, forkortede Anden Verdenskrig. Desuden beskrives 

forskellige begivenheder billedligt, som blandt andet Storbritanniens sejr over Napoleon 

under slaget ved Waterloo (History 2018). Kampagnen anvender altså en lang række 

historiske, britiske personer - alt fra krigshelte som Duke of Wellington, videnskabsfolk som 

Isaac Newton og statsoverhoveder som Churchill - og begivenheder som bevis på, hvor 

fremragende nationen før i tiden og før EU har klaret sig; og at landet tidligere har løsrevet 

sig fra og bekæmpet udefrakommende magter med succes. 

 

Vote Leaves kommunikation forsøger at genskabe og implementere et billede af en national 

stolthed i borgernes sociale fantasi, som er en pointe, vi henter fra Kate Kenny og Stacey 

Scriver (2012). De fremanalyserer, hvordan affektive koblinger finder sted i den irske 

regerings kommunikation om entreprenøren i en periode, hvor landet oplever økonomisk 

ustabilitet (Ibid.:616). De iagttager, hvordan regeringen eksempelvis koblede den tomme 

betegner entrepreneurship til en national bevidsthed, der skabte en social fantasi - en fælles 

forestilling om irerne som entreprenante og hårdtarbejdende (Ibid.:625). Den samme 

pointe om indstiftelsen af en national social fantasi gør sig gældende her. Kampagnens 

narrativ handler om at genskabe en svunden tid, hvilket sker gennem national mobilisering 

af briterne, der iagttages som overlegne mod en ydre fjende symboliseret ved EU. 

Kampagnen kommunikerer om en slags national vækkelse, da man husker briterne på, hvad 

de og nationen var engang, og kampagnen indstifter på den vis en tilbagestræben efter 

datidens tilstand. Samtidig minder Vote Leave briterne om, hvad de kan genvinde i 

fremtiden. 

 

I de følgende citater fra tre politikere og Vote Leave-talspersoner, knyttes fremtiden til et 

vækstperspektiv, der involverer økonomi, uddannelse og sikkerhed: 

 

“I truly believe the UK's best days lie ahead of us as an independent, free trading, globally 

competitive nation (...) And it's not just our economic achievements that point to a bright 

future. The Times World University Rankings includes 3 UK universities in its top ten.” (Vote 

Leave:2)  

 

“We can look forward to a more secure, as well as a more positive and more prosperous 

future.” (Vote Leave:14) 
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“Rather than being terrified by the prospect of leaving, we should be excited by it. It is 

natural to huddle together in a time of crisis and to fear the unknown, but these are impulses 

to be fought.” (Vote Leave:11) 

 

Nederste citat er fra et debatindlæg af Labour-politikeren og Vote Leave-talsperson Gisela 

Stuart, der adresserer den frygt, nogle briter måske har ved udsigten til det ukendte 

scenarie, der vil opstå efter en udtrædelse af EU. Den frygt forsøger Vote Leave at nedtone 

ved at referere til Storbritanniens storslåede, rige fortid og gør datidens velstand til garanti 

for, at Storbritannien igen som egenrådig nation uden EU vil gå en lys fremtid i møde. 

 

Inden det ovenstående ønskede fremtidsscenarie realiseres, vil der opstå en 

overgangsperiode mellem det at være afhængig og uafhængig. Også det vil briterne have 

kontrol over. For kampagnen forsikrer, at vælgerne vil være i kontrol, når landet forlader 

EU, og at man efterfølgende vil have friheden til at vælge de løsninger, der passer 

Storbritannien bedst - i nogle tilfælde vil man sågar opleve at få mere af det, man ønsker 

fra det internationale samfund. Sådan lød det fra daværende energiminister Andrea 

Leadsom og London-borgmester Boris Johnson: 

 

“We will be talking about how remaining in the EU will affect us, how the transition period 

of our exit might look, and then, a flavour of what our options will be once we get back our 

freedom to choose.” (Vote Leave:2) 

 

“We will still be able to cooperate on the environment, on migration, on science and 

technology; we will still have exchanges of students. We will trade as much as ever before, 

if not more. We will be able to love our fellow Europeans, marry them, live with them, share 

the joy of discovering our different cultures and languages – but we will not be subject to 

the jurisdiction of a single court and legal system that is proving increasingly erratic and that 

is imitated by no other trading group.” (Vote Leave:66) 

 

Vote Leave-kampagnen iagttager det ønskede fremtidsscenarie gennem både fortid og 

nutid. Meningen om control ækvivaleres ud fra en fremtid, der indeholder de mest 

fordelagtige aspekter fra såvel landets fortid som nutid. Kampagnens iagttagelser står 

dermed også i opposition til de uvisheder og bange anelser, der måtte være blandt de 

britiske vælgere i forbindelse med både overgangsperioden og landets fremtid uden for det 

europæiske fællesskab. 
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I det sidste af de ovenstående citater fremgår det, at Storbritannien med udmeldelsen af 

EU selv kan vælge og vrage. Man kan stadig samarbejde tværnationalt om alt fra miljø til 

teknologi. Samtidig vil landets udmeldelse ikke indvirke på de elementer af det 

internationale samarbejde, briterne sætter pris på som eksempelvis 

udvekslingsprogrammer og handel. Politikområder, der ikke har noget at gøre med 

hinanden, bindes altså sammen i et interessefællesskab til den tomme betegner control. 

 

Således ækvivaleres for eksempel økonomi-, skatte- og sikkerhedspolitik som en del af 

kontroldiskursen - både på skrift såvel som i kampagnens grafiske materiale, hvilket 

nedenstående billede fra kampagnens Facebookside er et eksempel på. Grafikken viser en 

række politiske emner, som vælgerne kan sætte kryds ud for, hvis de stemmer Vote Leave. 

Bemærk her hvordan der ikke er tale om tilfældig politik, men vores (altså briternes) politik: 

 

 

 
(Grafik: Vote Leave, Facebook, 2016a). 

 

Kontrollen, der skal tages tilbage fra EU, binder en række politiske krav sammen, som synes 

forskellige, men som alle har det tilfælles, at de aktiveres, hvis Storbritannien melder sig ud 

af EU. Idet disse partikulære krav organiseres omkring en tom betegner i modsætning til et 

ydre og dermed gives en universel mening, forsøger kampagnen at sedimentere en 

hegemonisk diskurs. De forsøger at præsentere deres politiske projekt som løsningen. 

 

Vote Leave forsøger gennem hele kampagnen at præsentere en løsning på det problem, de 

iagttager. Kampagnen sætter lighedstegn mellem to konkrete handlinger: At udmelde sig af 

EU og genvinde kontrollen over Storbritannien. Folkeafstemningen er handlerummet, hvori 

den løsning kan aktiveres af briterne. Vote Leave aktiverer det ved sloganet Take back 
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control, som er en fast frase i kampagnematerialet. Ofte fremgår sætningen som 

afsluttende bemærkning i taler og debatindlæg, og den anvendes også i det visuelle 

materiale på deres Facebook-side: 

 

 
 (Grafik: Vote Leave, Facebook, 2016b). 

 

Ovenstående grafik er illustreret med to af landets nationale symboler - flaget Union Jack 

og hovedstaden London. Symbolerne skal befolkningen huske på, når kampagnen beder 

dem tage kontrollen tilbage. Vi iagttager, at det britiske flag bevæger sig ind over Londons 

finansdistrikt. Det kan ses som udtryk for, at kontrollen ikke blot skal tages tilbage fra EU, 

men at det britiske folk også skal tage kontrollen tilbage fra magtens centrum - hos den 

globale, finansielle og parlamentariske elite.2 

 

Den kontrol og indflydelse, der skal tages tilbage fra EU og eliten, er forbeholdt den britiske 

befolkning - hele den britiske befolkning. Det britiske parlament skal arbejde for dem, og 

befolkningen har kontrollen over hvilke politikere, de vil stemme på, og således også hvem 

der skal repræsentere dem. I et fælles brev til Premierminister David Cameron 

eksemplificerer tre parlamentsmedlemmer og Vote Leave-talspersoner dette gennem 

migrationspolitikken: 

 

 
 

2Alternativ fortolkning: Billedet symboliserer, at Vote Leave også forsøger at inkludere vælgerne i London 
ved at statuere hovedstaden, hvor de bor, som et nationalt symbol på lige fod med Union Jack. 
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“It is fundamentally important that immigration policy has democratic consent. We believe 

that the safer choice is to Vote Leave on 23 June and ensure that the public can vote for 

those who determine Britain’s immigration policy.” (Vote Leave:57) 

 

Kontrol handler derfor ikke alene om at genvinde kontrollen tilbage fra EU, men kobles også 

til en forbedring af demokratiet i Storbritannien gennem den øgede folkelige indflydelse. 

Kampagnen iagttager dermed også gennem briterne: Det er briterne, der har et ønske om 

at tage kontrollen tilbage, og det er for dem, politikken skal udarbejdes. Derfor er 

kampagnens call-to-action henvendt dem: 

 

“We will be doing everything we possibly can to convince our fellow voters to choose the 

path of independence and democracy by voting Leave on June 23 (...).” (Vote Leave:4) 

 

Storbritanniens viceminister for energi og klima, Andrea Leadsom, italesætter i 

ovenstående citat valghandlingen under en tale ved Vote Leave, som noget de britiske 

fellow voters er fælles om. Det er gennem det fællesskab, vælgerne skal vælge vejen mod 

suverænitet og demokrati. Afstemningen gøres altså til et fælles nationalt anliggende om 

at stemme leave, for som billedet på side 57 viser, vedkommer det “our money, our 

economy, our borders, our security, our taxes” - det vedkommer alle briter. 

 

For Vote Leave-kampagnen er løsningen på Storbritanniens problemer - hvad enten de 

omhandler migrationsstrømninger, sundhedsvæsenet eller et passivt britisk parlament - at  

at give magten tilbage til de britiske borgere ved at lade britisk lovgivning blive skabt af det 

britiske parlament alene. Det er først og fremmest en fortælling om kontrol: Briterne får 

kontrol i valghandlingen og efterfølgende kontrol over den fremtidige politiske dagsorden, 

fordi de har genvundet selvbestemmelsen fra EU. 
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Afstemningen om samkønnede ægteskaber i Australien 

 

Vi lægger Vote Leave-kampagnen på køl for nu og tager en tur til den anden side af 

jordkloden. Flyveturen er lang. Men lytter du godt efter, kan du stadig høre John Bercow3 

råbe “Oooorder” i House of Commons, mens parlamentsmedlemmerne debatterer vildt og 

voldsomt om Storbritanniens fremtid i EU. 

 

Vi skal til Australien. Her skulle befolkningen i efteråret 2017 tage stilling til spørgsmålet: 

“Should the law be changed to allow same-sex couples to marry?” (Australian Bureau of 

Statistics 2017): 

 

 
(Stemmesedlen som den så ud, da australierne skulle stemme om samkønnede ægteskaber per brev 

((Jannick-Cherbonnel 2017)). 

 

Spørgsmålet om lovliggørelsen af samkønnede ægteskaber såvel borgerlige som religiøse 

havde været på den politiske dagsorden i Australien ad flere omgange. Indtil 2004 havde 

der ikke været en definition af ægteskabet som institution i australsk lovgivning, og man 

henviste til britisk lovgivning (Find Law Australia 2019). I 2004 indtrådte en særligt 

afgørende begivenhed, som for alvor satte debatten i kog. Ægteskabslovgivningen blev for 

første gang defineret: 

 

 
 

3Det britiske Underhus’ ordstyrer siden 2009 (DR 2019). 
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“Marriage means the union of a man and a woman to the exclusion of all others, voluntarily 

entered into for life (...). Certain unions are not marriages. A union solemnised in a foreign 

country between: a man and another man; or a woman and another woman; must not be 

recognised as a marriage in Australia.” (Federal Register of Legislation 2004)  

 

Definitionen ulovliggjorde ægteskab mellem samkønnede. I samme periode viste en 

meningsmåling, at 38 procent støttede homoseksuelle ægteskaber (Parliament of Australia 

2010). Debatten forblev latent, og i de 13 år, der gik fra lovændringen i 2004 til 

folkeafstemningen i 2016, var der 23 forsøg på at ændre lovgivningen (McKeown 2018). 

 

I valgkampen juli 2016 blev debatten om ægteskabsdefinitionen igen et aktuelt emne. Den 

daværende regering bestående af Liberal Party of Australia og National Party of Australia 

afgav nemlig et valgløfte om at udskrive en folkeafstemning om legalisering af 

homoseksuelle ægteskaber, såfremt regeringen blev genvalgt (Ibid.). De vandt, men det 

lykkedes ikke at samle et flertal i senatet til at udskrive en bindende folkeafstemning, hvilket 

førte til, at afstemningen blev holdt som en vejledende brevafstemning. Så selvom 

afstemningen faldt i ja-sidens favør, ville det ikke nødvendigvis betyde en lovændring. 

Regeringen forpligtede sig til at ville ændre lovgivningen, men var ikke bundet juridisk heraf, 

og havde udfaldet været til nej-siden, var spørgsmålet ikke gået videre til senatet 

(Parliament of Australia 2018). 

 

Allerede i forbindelse med debatten i 2004 blev Australian Marriage Equality-kampagnen 

dannet. Den repræsenterede de, der ønskede at lovliggøre samkønnede ægteskaber. Helt 

op til 2017 forsøgte de at forhindre en folkeafstemning, da de hellere så en direkte afgørelse 

om spørgsmålet i det australske parlament. På den anden side stod blandt andet 

kampagnen Coalition for Marriage, der blev etableret i august 2017. Coalition for Marriage 

støttede en definition af ægteskabet som værende mellem en mand og en kvinde, og 

ønskede derfor, at lovgivningen forblev uændret (Gregory 2017).  

 

Folkeafstemningen per brev resulterede i, at 61,6 procent af australierne stemte for at 

lovliggøre samkønnede ægteskaber (Australian Bureau of Statistics 2017), og regeringen 

gjorde det gældende fra december 2017 (Parliament of Australia 2017; Australian 

Government - Attorney-General’s Department n.d). Ordlyden i lovgivningen blev således 

ændret til: “Marriage means the union of 2 people to the exclusion of all others, voluntarily 

entered into for life” (Australian Government - Attorney-General’s Department n.d). 
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I den kommende analyse ser vi på, hvordan Australian Marriage Equality bar sig ad med at 

skabe mening om deres politiske projekt i en sådan grad, at et flertal af australierne valgte 

at stemme for en lovliggørelse af samkønnede ægteskaber.  

 

En diskurs om lighed 

  

For Marriage Equality handler kampagnen om lighed. De bærer deres politiske projekt i 

navnet og med sig gennem hele kampagnen. Equality er den tomme betegner, diskursen i 

kampagnen struktureres omkring. Kampagnen giver mening til equality gennem særligt et 

krav om, at alle mennesker skal have samme rettigheder, fordi det er rimeligt og værdigt. 

Det fremgår blandt andet af nedenstående citat fra kampagnens “Statement of respect”:   

 

“The Equality Campaign seeks the dignity and fairness of equal status before the law for all 

Australians.” (Marriage Equality:5) 

 

Lighed iagttages i citatet gennem et juridisk perspektiv. Den juridiske anerkendelse af 

homoseksuelles ret til ægteskab vil ifølge kampagnen medføre, at homoseksuelle har 

samme mulighed som heteroseksuelle i forhold til at opleve lykke, kærlighed og romantisk 

forpligtelse. Det iagttages både i nedenstående citat fra en nyhedsartikel på kampagnens 

hjemmeside og i en grafik fra kampagnens Facebook: 

 

“We should all have the same opportunity under the law to commit to another person (...) 

We want every child to grow up in a country where she or he can have the same aspirations 

for love, commitment and happiness.” (Marriage Equality:14) 
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(Grafik: Marriage Equality, Facebook, 2017a). 

 

Her fyldes equality-betegneren med emotionelle aspekter, fordi rettigheder også handler 

om, at individet skal have mulighed for at få opfyldt menneskelige behov. De juridiske 

rammer og paragraffer sættes derfor i relation til følelser som kærlighed og glæde. Vi 

vender tilbage til følelsernes rolle i kampagnernes kommunikation i specialets tredje 

delanalyse. 

 

Såfremt de homoseksuelle australiere får lov til at opleve lighed for loven, vil det også give 

dem en frihed, de ikke har nu, lyder det fra kampagnen. Den frihed er nemlig forbeholdt 

landets heteroseksuelle medborgere. Frihedskravet knyttes an til en oplevelse af 

australierne som et folk, der tror på, at alle skal behandles lige. Følgende citat er fra et 

faktaark fra kampagnens webmateriale, som forklarer vælgerne, hvorfor Australien skal 

ændre på ægteskabslovgivningen: 

 

“Affirming all couples’ freedom to marry says that we are a country that believes in treating 

people equally (...)” (Marriage Equality:24) 

 

Australierne skal ændre lovgivningen, fordi de er en del af et land, der tror på, at alle skal 

behandles ens, lyder det fra Marriage Equality. Her iagttager vi ligesom i tilfældet med Vote 

Leave, at en særlig idé om nationen og folket konstrueres - en idé om en retfærdig og rimelig 
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nation. Det er altså ikke kun selve spørgsmålet for afstemningen, der er på spil. Det er også 

de værdier, som landet og dets indbyggere baserer sig på. 

 

I valgkampen skriver den administrerende direktør for Marriage Equality, Tiernan Brady, et 

debatindlæg til et australsk dagblad. Også i dette bliver temaet for afstemningen gjort til en 

kamp om de værdier, Australien bygger på: 

 

“The great values of fairness and equality are all reasons to support marriage equality. 

Allowing our fellow lesbian and gay citizens to be treated equally in the eyes of the law will 

only confirm those great values, not reject them.” (Marriage Equality:38) 

 

Såfremt samkønnede ægteskaber legaliseres, forstærkes de værdier Australien, ifølge 

kampagnen, repræsenterer. Diskriminationen af homoseksuelle borgere gøres derfor til 

den sidste bastion, der skal bekæmpes, førend Australien bliver et lige land. Hvis kampen 

vindes, vil det ikke blot komme Australien som nation, og de homoseksuelle som individer, 

til gode. Det vil også styrke fællesskabet i samfundet, her illustreret ved familien som 

institution, som det er beskrevet i et af Marriage Equality’s faktaark:  

 

“In fact, some children will benefit because finally their parents will be able to marry. LGBTI 

people have been succesfully parenting in Australia for many years. Marriage equality will 

not change this but will offer stronger protection to all families.” (Marriage Equality:18) 

 

Vi iagttager, hvordan et ja til folkeafstemningen gøres til katalysator for et væld af positive 

spillover effekter i form af lige rettigheder som frihed, retfærdighed, bedre vilkår for landets 

børn, stærkere familieforhold og bekræftelse af de værdier, nationen er bygget på.  

 

Disse krav skrives op imod et samfund, der diskriminerer på baggrund af race, seksualitet 

og køn. Et samfund, der ifølge kampagnen hører fortidens Australien til, men som trods 

dette knyttes til samtiden, fordi den aktuelle lovgivning tillader diskrimination:  

 

“Treating people unfairly and unequally is a thing of the past. We are a decent and fair 

nation, and our attitudes have evolved over time on a range of issues – including race, 

sexuality and gender.” (Marriage Equality:17) 

 

I ovenstående citat fra kampagnens website iagttager vi, at Marriage Equality, ligesom Vote 

Leave, skaber et konstitutivt ydre, der repræsenterer problemet, som kampagnen kæmper 
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for at løse. Problemet i form af det konstitutive ydre skaber mening til kampagnens løsning. 

Kampagnen positionerer sig mod det samfund, som bliver en realitet, hvis homoseksuelle 

ikke får lov til at gifte sig. De opponerer altså både mod den eksisterende lovgivning og de 

konsekvenser, den får i fremtiden. Det italesættes i et åbent brev publiceret på kampagnens 

hjemmeside: 

 

“Denying people the right to marry sends a clear message that discrimination on the basis 

of sexual orientation is acceptable in Australia, a message we cannot support. Intolerance 

and homophobia in the community and workplace are exclusions that we actively take steps 

to counteract across our organisation and marriage equality is an essential part of this 

ethos.” (Marriage Equality:35) 

 

Hvor Vote Leave ønsker at bringe et hedengangent Storbritannien til live, vil Marriage 

Equality tage et opgør med et samfund, der ifølge dem, opfører sig tilbageskuende på en 

negativ måde, idet datiden repræsenterer diskrimination, homofobi og intolerance. Derfor 

iagttager vi en grænsedragning mellem to samfundsscenarier i kampagnens diskurs: Et 

samfund hvor man rykker fremad i fællesskab, repræsenteret ved Marriage Equality, eller 

et ulige samfund hvor man bibeholder status quo. 

 

Det er en præmis i kampagnens artikulation, at befolkningen ikke er lige, og der skabes en 

distinktion mellem den gruppe i samfundet, der har rettigheder, og den gruppe i samfundet 

der mangler rettigheder. Begge grupper befinder sig dog indenfor lighedsdiskursen, hvilket 

eksempelvis iagttages i følgende citat fra kampagnens hjemmeside: 

 

“Australians too are now more accepting. We believe we have eliminated discrimination 

from our hearts. It’s time to eliminate it from our laws.” (Marriage Equality:16) 

 

Det fremstilles som om, at we - alle australiere - er en del af samme kamp for lighed, og at 

hele befolkningen er inkluderet i diskursen. Kampagnen beskriver også karaktertrækkene 

hos de mennesker, der sættes udenfor diskursen. Diskriminerer man på baggrund af seksuel 

orientering, knyttes man af kampagnen til det reaktionære, ulige samfund, som den 

nuværende ægteskabslovgivning repræsenterer. Også intolerance og homofobi gøres til en 

del af diskursens ydre (se f.eks. Marriage Equality:35). Det er et empirisk eksempel på 

diskursteoriens præmis for identifikation, som læseren måske genkalder sig: Det, man er, 

skrives op imod det, man ikke er. I anden delanalyse vender vi tilbage til det spørgsmål og 
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udfolder Marriage Equalitys forsøg på at inkludere hele befolkningen, selvom kampagnen 

sætter en gruppe uden for diskursen, der dermed ekskluderes. 

 

Grænsedragningen for hvornår vi befinder os indenfor og udenfor diskursen, iagttager vi 

gennem den måde, samfundet udfoldes på kommunikativt af kampagnen: Ønsker man 

forandring og lighed for alle eller bevarelse og lighed for de få? Et skridt frem eller et skridt 

tilbage? Det er nu, australierne har muligheden for at vælge. Folkeafstemningen 

repræsenterer en forandring, der aldrig har været tættere på. Det ser vi blandt andet i 

nedenstående kampagnemateriale: 

 

“It is time for change.” (Marriage Equality:35) 

 

“We are now closer to winning marriage equality than at any point in Australian history. 

We’ve come too far to stop now!” (Marriage Equality:9) 

 

Endnu engang iagttager vi, hvordan kampagnen søger at repræsentere hele befolkningen 

og koble dem sammen med deres politiske projekt, når de beskriver, hvordan folket har talt. 

Samtidig bliver grænsen til diskursens ydre gruppering tydelig, idet kampagnen i tredje citat 

knytter det australske vi til kampagnen selv. 

 

Befolkningen skal gribe the time for change, hvilket fremgår af ovenstående citater. 

Momentum er båret frem af flere generationer af australiere, som det er beskrevet i 

følgende materiale fra kampagnens hjemmeside. Her iagttager vi også, hvordan flertallet 

(to tredjedele af befolkningen og majoriteten af de australske parlamentarikere) endnu 

engang inkluderes i diskursen, hvilket samtidig implicit ekskluderer dem, der ikke er en del 

af flertallet: 

 

“Each new generation of Australians does their bit to advance fairness and equality. This is 

the step we’re ready for: two-thirds of Australians, as well as a majority of MPs agree. 

Marriage equality will not change anything for the vast majority of Australians, but will 

make a profound difference to the status and dignity of some.” (Marriage Equality:16) 

 

Er man ikke så omstillingsparat som flertallet, har man dog intet at frygte. Ligesom i 

Storbritannien, hvor Vote Leave imødekommer briternes bekymring for den uvisse fremtid, 

forklarer også Marriage Equality i citatet ovenfor, at forandring kun vil have indflydelse på 

de homoseksuelles tilværelse. 
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Et kryds ved ja er dermed både henvendt de vælgere, der personligt ønsker forandring i 

eget liv, og dem, der ikke har brug for at ændre på egen tilværelse, men gerne vil skabe 

forandring for andre i samfundet. 

 

Diskursen om equality gøres dermed overskuelig og tilgængelig, da graden af forandring 

kan tilpasses af vælgeren selv. 

 

Selve valghandlingen - det at stemme ja til samkønnede ægteskaber - tilskrives en 

forandrende, frigørende magt overfor samfundsinstitutioner såvel som i privatlivet. De 

homoseksuelle skal frigøres fra loven for at kunne vælge den til igen på egne præmisser. 

Den frigørende magt er i vælgernes hænder, idet det er dem, der skal tildele friheden og 

ligheden til de homoseksuelle ved at sætte kryds ved ja til folkeafstemningen. 

 

Vælger man som australier at stemme for samkønnede ægteskaber, så vil kravene fremsat 

i ækvivalenskæden realiseres, og den ønskede fremtid aktualiseres. Det vil resultere i et lige 

samfund bygget på rettighed, frihed, retfærdighed og kærlighed for alle. Kravene er både 

juridiske såvel som emotionelle. Således defineres rettigheder både som lighed for loven og 

som lige adgang til kærlighed, mens friheden både består i at tilvælge sin egen partner i et 

juridisk såvel som følelsesmæssigt perspektiv. 

 

Afstemningen om lovliggørelse af abort i Irland 

 

Ligesom vi gjorde med Vote Leave-kampagnen tidligere, så lægger vi Marriage Equality på 

hylden for nu men finder dem frem igen, når vi har besøgt analysens sidste folkeafstemning. 

Vi bevæger os fra én ø til en anden. Fra Australien til Irland, hvor parlamentet i 2016 

nedsatte et borgerråd med det mundrette keltiske navn An Thionól Saoránach bestående 

af 100 tilfældigt udvalgte irere (Citizens’ Assembly n.d). Et borgerråd, hvis diskussioner 

endte på en stemmeseddel til en folkeafstemning den 25. maj 2018. 

 

Borgerrådet i Irland havde mandat til at mødes 12 gange i perioden 2016-2018 for at 

diskutere politikområder, man i det irske parlament Dáil havde fundet særligt vigtige for 

landets fremtid. Abortlovgivningen, The Eighth Amendment of the Constitution Act 1983 

amended the Constitution of Ireland, kom blandt andet under kærlig behandling (Ibid.). 
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Abortlovgivningen blev vedtaget ved en folkeafstemning i 1983 og fastslog, at et foster har 

ret til livet, og abort blev ulovlig praksis i landet (Irish Statute Book 1983). I “The Protection 

of Life During Pregnancy Act 2013” blev det dog foreslået, at var moderens liv i fare, måtte 

det være op til sundhedsfaglige specialister at blive enige om, hvorvidt en abort skulle 

tillades (Irish Statute Book 2013). 

 

Det var den lov, 100 tilfældige irer skulle tage stilling til i et borgerråd, og efter flere møder, 

høringer og diskussioner, fremlagde rådet en rapport med anbefalinger til Irlands 

parlament: Artikel 8 skulle fjernes og erstattes med en bestemmelse om, at det måtte være 

op til parlamentet at bestemme lovgivningen på området (The Citizens’ Assembly 2017:3). 

 

I januar 2018 meddelte Teo Varadkar, Irlands premierminister fra det kristne midterparti 

Fine Gael, at irerne skulle stemme om en afskaffelse af artikel 8 den 25. maj samme år 

(Murray & Doyle 2018). Spørgsmålet på stemmesedlen lød: “Do you approve of the proposal 

to amend the Constitution contained in the undermentioned Bill?" (RTE 2018): 

 

 
(Stemmesedlen hvor irerne skulle afgøre, om artikel 8 skulle  

afskaffes eller vedblive ((Young & McHugh 2018)). 

 

Forud for valghandlingen, havde civilorganisationer på henholdsvis ja- og nej-siden 

mobiliseret landsdækkende kampagner. De mest fremtrædende kigger vi nærmere på her. 
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Together for Yes-kampagnen bliver søsat den 22. marts 2018 og repræsenterede de, der 

ønskede at give kvinderne ret til at få foretaget en abort (Together for Yes, n.d (a)). 

Kampagnen beskriver sig selv som en paraplyorganisation bestående af over 70 

organisationer og politiske grupper (Ibid.) med særligt tre talspersoner - Grainne Griffin, 

Orla O’Connor, Ailbhe Smyth -  i fokus som alle kom fra fremtrædende poster i irske NGO’er 

(Together for Yes, n.d (b)). 

 

På den anden side stod LoveBoth, der blev lanceret den 18. april 2018. LoveBoth kæmpede 

for at beholde artikel 8, da de mente, at den beskyttede ufødte børns ret til livet (LoveBoth 

n.d (a)). De repræsenterede et synspunkt, hvor kvinder har brug for anden hjælp end fri 

adgang til abort: Vejledning og økonomisk samt emotionel støtte under deres graviditet. 

Organisationen var en national bevægelse, der repræsenterede en række organisationer 

imod abort heriblandt The Pro Life Campaign, Students for Life, Women Hurt by Abortion 

og One Day More (LoveBoth n.d, (b)). 

 

Nærværende analytiske fokus er Together for Yes-kampagnens kommunikation op til 

folkeafstemningen den 25. maj 2018, hvor 66,4 procent af irerne godkendte forslaget til 

ændringen i abortlovgivningen og satte kryds for forandring (McDonald & Graham-Harrison 

2018). 

 

Vi iagttager, hvordan kampagnen ækvivalerer mening til den tomme betegner enable, som 

vi oversætter til muliggørelse af forandring. 

 

En diskurs om forandring 

 
Op til folkeafstemningen er Together for Yes’ mission at overbevise det irske folk om, hvor 

de skal sætte krydset, når de stiller sig i stemmeboksen i slutningen af maj måned 2018. 

Som en del af deres kampagnemateriale har Together for Yes publiceret forskellige faktaark, 

som forklarer vælgerne, hvad det er, irerne bliver bedt om at tage stilling til: 
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“The referendum will ask us if we want to remove (repeal) Article 40.3.3 and insert additional 

wording allowing the Oireachtas4 to legislate for abortion in Ireland (enable). This is called 

‘repeal and enable’.” (Together for Yes:3) 

 

Afstemningen handler om at repeal artikel 85, og at enable en ændring i lovteksten. I 

faktaarket italesætter kampagnen, at folkeafstemningen har et særligt potentiale, fordi 

afstemningen faciliterer en muliggørelse af forandring. 

 

Hvad en potentiel lovændring konkret betyder, ekspliciteres ikke. Afstemningen om 

abortlovgivningen er nemlig bindende, men stemmer vælgerne ja til at afskaffe artikel 8, er 

det i sidste ende op til den lovgivende del af Irlands parlament at bestemme, hvordan 

udformningen af en ny artikel vil lyde. Alligevel beskriver kampagnen, hvordan befolkningen 

i kraft af deres rolle som vælgere besidder en magt til at muliggøre forandring i Irland: 

 

“Voters will have an extraordinary power in their hands tomorrow when they lift that pencil 

in the polling booth to cast their vote. We would urge everyone to exercise your democratic 

power and vote Yes (...).” (Together for Yes:14) 

 

Together for Yes gør dels opmærksom på den demokratiske magt, befolkningen har, og 

understreger samtidig vigtigheden af, at vælgerne gør brug af den magt ved at afgive deres 

stemme. Det er befolkningens stemme, der gør dem i stand til at stille krav om forandring. 

Diskursen om at enable indeholder dermed en empowerment af befolkningen. For som det 

fremgår af kommunikationen, er det når befolkningen sætter kryds på stemmesedlen, at 

forandringen bliver mulig og sættes i gang. 

 

Der er flere aktører i spil i rækken af dem, som har indflydelse under og efter valget. Det 

fremgår blandt andet af faktaarket, og fra en af kampagnens talspersoners fortælling om 

det at være pårørende til sin datters ufrivillige graviditet: 

 

“If the people vote explicitly to give power to the Oireachtas to legislate for the provision of 

abortion, it will be harder to legally challenge the new law.” (Together for Yes:3) 

 
 

4Oireachtas er den lovgivende del af Irlands parlament (Oireachtas n.d). 

5Article 40.3.3 er en undersektion af artikel 8, som definerer retten til liv som følgende: “The State 
acknowledges the right to life of the unborn and, with due regard to the equal right to life of the mother, 
guarantees in its laws to respect, and, as far as practicable, by its laws to defend and vindicate that right” (Irish 
Statute Book 2019). 
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“It is a matter of law that you can do nothing for hard cases unless we delete the lines that 

are in the constitution and give our directly elected law-makers the power to change those 

laws.” (Together for Yes:1) 

 

Vælgerne får først muligheden for at stille krav til forandring, hvis de stemmer ja. Derefter 

giver de faklen videre til de folkevalgte politikere (bemærk ordvalget directly elected law-

makers - igen tydeliggøres folkets magt), der beslutter, hvordan lovændringen skal 

realiseres. En sådan folkeafstemning kan muligvis give vælgerne en følelse af mindsket 

indflydelse, fordi valget ikke er bindende, men det er ikke tilfældet i måden, hvorpå 

Together for Yes kommunikerer i ovenstående citater. Selvom beslutningen skal igennem 

flere parlamentariske led, før en egentlig ændring af loven kan finde sted, iagttager 

kampagnen, at magten ligger hos vælgerne. 

 

Hvis vælgerne bruger magten og muliggør forandring, så vil det ønskede samfund, som 

kampagnen iagttager, aktiveres. Dette samfund beskrives gennem en række ækvivalente 

krav, der kobler vælgernes demokratiske magt sammen med kvindernes ret til at få 

foretaget en abort. De nedenstående citater stammer fra et af kampagnens faktaark og et 

nyhedsbrev publiceret få par dage inden afstemningen: 

 

“By voting yes we can ensure that any woman or girl who is pregnant as a result of  rape or 

incest has the option of accessing abortion here in Ireland.” (Together for Yes:16) 

 

“Only by repealing the 8th amendment, we can create a caring and compassionate 

environment for these women.” (Together for Yes:14) 

 

Ved at stemme for at afskaffe og ændre artikel 8, kan vælgerne sikre kvindernes ret til at få 

foretaget en abort, hvilket giver mening til enable ud fra befolkningens empowerment. For 

den potentielle mulighed kan kun skabes, hvis we, altså den irske befolkning, går sammen 

om at realisere projektet. Således fremstår ækvivalenslogikken som en fælles folkelig 

indsats for at yde omsorg for de irske kvinder. Det handler om at hjælpe kvinderne - både 

ud fra et lægefagligt perspektiv og et personligt, som det beskrives i følgende citat fra 

kampagnematerialet: 

 

“Repealing the 8th amendment means ensuring women who are having abortions will have 

access to safe and regulated care and support from their doctors and families.” (Together 

for Yes:4) 
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Den ønskede forandring kædes altså sammen med tryghed, sikkerhed, hjælp og støtte til 

kvinderne. Det handler ikke om aborthandlingen i sig selv, for den foregår allerede, 

fortæller den tidligere, irske fodboldspiller Richie Sadlier: 

 

“Abortion services are accessed annually by thousands of women living in Ireland – the only 

impact your vote can make is on how safely they have them. Either support them or abandon 

them, the choice is yours.” (Together for Yes:12) 

 

Derfor bliver folkeafstemningen ikke til et spørgsmål om antallet af aborter men i hvilket 

miljø, de foretages i - og de skal foretages i et medmenneskeligt, omsorgsfuldt miljø, lyder 

det fra kampagnen. De ækvivalente krav indfries ved at ændre abortlovgivningen, hvilket 

skrives op imod den nuværende, uønskede situation, hvor kvinderne ikke får hjælp og enten 

tvinges til at forblive gravide eller til at få foretaget aborter i det skjulte derhjemme eller i 

udlandet. I nedenstående citat beskriver Richie Sadlier dette konstitutive ydre:  

 

“So, if you’re still unsure how you’ll vote, go by how you think you’d respond to a woman 

who is asking you personally for help. If you’d usually pretend you’re not home, vote No. If 

you’re the type that would ignore her calls on your phone, vote No. If you’d prefer to enforce 

your will on her and deny her a choice in what she should do, then vote No because that’s 

the Eighth amendment in action. It sweeps all the vulnerable women under the carpet like 

they don’t exist and points them in the direction of airports and harbours to get help from 

there.” (Together For Yes:12) 

 

Han beskriver de usympatiske karakteristika ved det nuværende samfund, samtidig med at 

han gør de irere, der ikke ønsker at ændre artikel 8, til repræsentanter for dette samfund. 

Sadlier tydeliggør grænsen mellem diskursens os og dem: Vil man hjælpe kvinderne, så 

ønsker man at forandre. Vil man ikke hjælpe kvinderne, så ønsker man ikke at forandre. Det 

vender vi tilbage til i anden analysedel. 

 

Kampagnens artikulation skaber altså en grænse mellem et fælles projekt for befolkningen, 

og hvad der truer et sådant projekt fra at blive realiseret, hvilket er status quo. I følgende 

citater er det to af Together for Yes’ direktører Ailbhe Smyth og Orla O’Connor, der udtaler 

sig: 

 

“If we do not remove the Eighth Amendment from the Constitution nothing can change, and 

the harms to women’s health will continue.” (Together For Yes:15) 
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“Unless we repeal the 8th, nothing will change. Nothing will change for couples who receive 

a devastating diagnosis of fatal foetal abnormality. Nothing will change for rape victims 

who become pregnant. Nothing will change for women whose health is put at risk by a 

pregnancy.” (Together For Yes:14) 

  

Hvis artikel 8 forbliver, vil intet ændre sig. Together for Yes beskriver, hvordan kvinder 

udsættes for sundhedsrisiko, hvordan voldtægtsofre nægtes abort, og hvordan par ikke har 

nogle muligheder, hvis deres ufødte barn er dødeligt sygt. Alt sammen for at illustrere 

konsekvenserne ved ikke at ændre den eksisterende lovgivning. Deres skæbner bliver 

billedet på samfundets nuværende tilstand og no change - noget irene kan være fælles om 

at være imod. 

 

Når kampagnen artikulerer, hvad den manglende forandring vil betyde for det irske 

samfund, skaber de samtidig ækvivalens om det change, der ligger i enable, og hvem denne 

forandring skal gælde for. Together for Yes søger således at manifestere en grænse til den 

ydre trussel, som i citatet konkretiseres ud fra, hvad det vil betyde på et individuelt niveau 

for den enkelte kvinde, hvis lovgivningen består. Samtidig ligger forandringen også i 

systemet selv - foruden det juridiske aspekt - fordi vælgerne kan give lægerne mulighed for 

at yde omsorg for kvinderne. Det skildres igen i forhold til, hvordan den aktuelle situation 

ser ud i Irland, som i nedenstående grafik fra kampagnens Twitter: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafik: Together for Yes, Twitter, 2018a). 
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I flere grafikker fra kampagnen ser vi, at de iagttager medicinfagligt personales ord som 

vidnesbyrd på, at den nuværende tilstand med artikel 8 tvinger kvinder til at forblive 

gravide, selvom de ikke ønsker at være det. Det illustrerer på en gang kvindernes ulykkelige 

situation og tab af kontrol over egen krop. Samtidig viser det, hvordan lægerne gøres 

medskyldige i at pådrage kvinderne lidelse, hvilket står i kontrast til det lægeløfte, de har 

afgivet. Together for Yes beskriver således også den aktuelle situation i sundhedsvæsenet, 

hvilket giver mening til behovet for muliggørelsen af et alternativ til status quo. 

 

Brugen af lægerne som aktører, der understøtter kampagnen, bliver en legitimerende 

alliancedannelse for kampagnen. Et emne Van Bommel og Spicer (2011) har analyseret som 

strategisk værktøj brugt af sociale bevægelser. De refererer til bredere bevægelser end de 

specifikke kampagner, vi arbejder med. Idéen er dog også relevant for kampagnerne her. 

 

Ved at bruge lægerne gør kampagnen sundhedsvæsenet til en del af kampagnen og 

inddrager på den vis andre aktører end sig selv og befolkningen. Det gør tematikken for 

afstemningen større og muliggør en mere omfattende kollektiv identitet. Kampagnen 

udvider altså sin appel og tiltrækning ved at inkludere aktører som lægerne, der i 

kampagnens kommunikation udtrykker et ønske om et mere professionelt sundhedsvæsen, 

så de kan leve op til deres lægeløfte. Vi iagttager derfor, at et bredere felt af interesser end 

blot gravide kvinders rettigheder er i spil.  

 

Den mobilisering af aktører i en alliancedannelse gør, at kampagnens budskab favner 

bredere, da flere heterogene krav både i antal og indhold bindes til den tomme betegner 

enable. Enable gøres altså med en stadigt længere ækvivalenskæde mere omfavnende. Det 

betyder mere spillerum og større fortolkningsmulighed for en større mængde individer i 

forhold til at tilskrive kampagnen mening og identificere sig med den. 

 

Samtidig henter kampagnen legitimitet og troværdighed i brugen af den irske lægestand. 

Lægerne er en autoritet og deres udtalelser bruges som validitetsstempel på, at 

kampagnens argumenter holder vand. Lægernes vidnesbyrd understøtter på den måde 

kampagnens kommunikation. 

 

Pointen om strategisk brobygning til andre dele af samfundet og andre grupperinger går 

igen i alle kampagnerne. I Australien har Marriage Equality lavet en alliance med religiøse 

instanser i landet. Således blev en national kampagne lanceret før folkeafstemningen under 

navnet Australian Christians for Marriage Equality, der var et samarbejde mellem kirker, 
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kirkeorganisationer, ordinerede præster og almindelige kristne, der viste deres støtte til 

civilt ægteskab gennem diverse udtalelser (Marriage Equality:6). På den måde forsøgte 

Marriage Equality at favne en religiøs gruppering i Australien, der ellers kunne tænkes at 

være modstandere af samkønnede ægteskaber. Kampagnen bruger nogle særlige kneb i 

den alliance til at argumentere på religionens præmisser. Eksempelvis anvender 

kampagnen begrebet civilt ægteskab, hvilket kan gøre det lettere for religiøse grupperinger 

at støtte lovændringen, da det ikke nødvendigvis betyder en ændring af kirkelige vielser. 

Samtidig argumenterer Marriage Equality på netop religionens præmisser, når kampagnen 

kommunikerer om lighed som en kristen værdi, hvilket fremgår af et citat, hvor præst Dr. 

Peter Catt siger: 

 

“I support marriage equality because God desires that all people are treated with dignity 

and fairness.” (Marriage Equality:6) 

 

Lighed bliver et kristent budskab, der skal efterleves for sin næste. Således er muligheden 

for opbakningen til Marriage Equality større blandt befolkningen på grund af den strategiske 

alliancedannelse med en gruppering, der måske er nogle af de største modstandere af 

kampagnens sag. Det er endda ikke kun kristne instanser, der viser deres støtte, men store 

dele af det religiøse spektrum i Australien repræsenteres i kampagnematerialet - alt fra 

buddhister til jøder og mindre kirkesamfund (se f.eks. Marriage Equality:20ff). 

 

Ligeledes iagttager vi, hvordan Vote Leave i deres kommunikation inkluderer forskellige 

aktører for at skabe legitimitet og troværdighed, som understøtter deres budskab og 

mindsker befolkningens frygt ved et Brexit-scenarie, fordi erfarne politikere støtter sagen. 

De gør nemlig brug af repræsentanter fra det politiske system, de kritiserer. Blandt andre 

Boris Johnson (daværende konservativ London-borgmester, nuværende leder af det 

konservative parti i og britisk premierminister), Michael Gove (daværende konservativ 

justitsminister) og Andrea Leadsom (daværende konservativ energiminister) til at 

understøtte, at Brexit er et godt valg og det eneste alternativ. Denne alliancedannelse 

vender vi tilbage til. Først skal vi tilbage til Irland igen.  

 

Vi iagttager i kampagnerne, hvordan aktører kobles til kampagnernes krav og påstande for 

at legitimere og underbygge disse og mobilisere flere borgere til at støtte kampagnernes 

budskab. I Irland handler folkeafstemningen således ikke blot om, hvorvidt kvinderne eller 

fostret har retten til liv. Afstemningen handler også om andre samfundstematikker som for 

eksempel, hvordan sundhedsvæsenet kan forbedres, hvordan irerne betragter og 
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behandler hinanden med videre. Derfor handler vælgernes stemme heller ikke kun om, 

hvorvidt de selv mener, at kvinder skal have lov til at afslutte deres graviditet efter eget 

ønske. Den handler også om, hvilke betingelser de irske læger underlægges fremadrettet. 

Vælgerne stemmer altså på vegne af forholdet for flere forskellige grupperinger i 

samfundet, hvilket øger kompleksiteten for vælgeren. Samtidig gør det kampagnen relevant 

på flere parametre og for et større antal vælgere, end hvis fokus kun havde været på gravide 

kvinders ret til abort. Derudover stemmer vælgerne også gennem det identifikationstilbud, 

der præsenteres af kampagnen: Vil de være omsorgsfuld, hjælpende og empatisk, eller vil 

de ikke? 

 

Hvad end irerne vælger, gør kampagnen det klart, at folkeafstemningen er en helt særlig 

mulighed for at skabe historie:  

 

“Next Friday is a once-in-a-generation opportunity for people in Ireland to make history by 

repealing the 8th and ending the harmful impact of a blunt Constitutional tool which has 

caused immeasurable distress to thousands upon thousands of women in Ireland for 

decades.” (Together for Yes:7) 

 

 
(Film: Together for Yes, Facebook, 2018a). 

 

Sarah Monaghan er talsperson for Together for Yes og udtaler sig blandt andet i 

kampagnens nyheder og kampagnevideoer som her fra en film på Facebook. Hun sætter 

ord på den mulighed, som en folkeafstemning skaber. Krydset på stemmesedlen udgør en 
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historisk handling. Der er derfor som tidligere nævnt en empowerment af befolkningen på 

spil. For vælgerne kan indskrive sig i den irske historie ved at benytte denne once-in-a-

generation-mulighed til at afskaffe artikel 8. Netop ved at kommunikere om afstemningen 

på den måde tillægges valghandlingen historisk betydning, der rummer et knaphedsaspekt, 

fordi vælgernes unikke handlerum kun skabes og aktualiseres under disse særlige 

omstændigheder. Det er med til at understrege vigtigheden af, at vælgerne stemmer for en 

forandring her og nu, som har betydning for fremtidens Irland.  

 

Vælger irerne at stemme for at enable en forandring af abortlovgivningen, så vil kravene 

fremsat i ækvivalenskæden realiseres, og denne ønskede forandring realiseres. Det vil 

resultere i et irsk samfund, hvor kvinderne opnår både frihed og tryghed, det irske 

sundhedsvæsen forbedres, fordi lægerne får mulighed for at praktisere deres lægegerning 

og Irland bliver et mere omsorgsfuldt og sikkert land.  

 

Selvom de tre ovenstående kampagner omhandler vidt forskellige temaer og drejer sig om 

forskellige tomme betegnere, hvortil forskellige ækvivalenskæder knytter sig, så er der 

diskursive tråde, som går igen på tværs af vinderkampagnernes kommunikation. De tråde 

kaster vi i næste delanalyse et blik på. Det gør vi med udgangspunkt i Laclaus 

populismebegreb, som vi genkender det i kampagnematerialet. 

 

Anden delanalyse: Populisme på spil 

 

Når vi skriver populisme, må læseren ikke foranlediges til at tro, at vi taler om et særligt 

afgrænset fænomen, en ideologi eller en ekstrem henholdsvis højre- eller venstredrejning 

blandt politiske partier verden over. Så når en avis som Kristeligt Dagblad skriver, at hver 

fjerde europæer har stemt populistisk, og der i samme sætning refereres til ungarske Viktor 

Orbáns Fidesz-parti og italienske Matteo Salvinis parti Lega (Johansen 2018), eller når 

populismens triumf kaldes et symptom på en demokratisk krise eller demokratiets endeligt 

(se f.eks. Holm 2018; Jørgensen 2019), er det ikke her, læseren finder os og vores forståelse 

af begrebet. 

 

Som læseren allerede i indledningen stiftede bekendtskab med, er der også inden for 

akademiske kredse furore om begrebets betydning og debat om, hvorvidt populisme er 

demagogisk eller en drivkraft for demokratiet. Det vender vi tilbage til i diskussionen. For 

nu vil vi blot gøre læseren opmærksom på, at der hersker divergerende opfattelser af 



  

 

 

 

78 

 

populisme, og vi vil i stedet gå videre med at udfolde den tankegang, vi ønsker at inddrage 

i den videre analyse af kampagnerne. 

 

Vi henter vores populismeforståelse fra Laclaus bog On Populist Reason (2005) og Allan 

Dreyer Hansens fortolkning af Laclaus populismebegreb i teksten Folket Eksisterer Ikke 

(Hansen 2017b). Hansen udfolder Laclaus teori om populisme i ni overordnede punkter 

(Ibid.:5f), som vi trækker på flere af i analysen. Vi plukker således punkter fra Hansens 

populismeopskrift, som vi iagttager særligt meget i de tre kampagner, og omformulerer 

dem en smule i henhold til vores operationalisering af diskursanalysen. 

 

Vi iagttager populismen i:  

 

1. perioder med politiske brud,  

2. hvor forskellige krav bliver ækvivalente omkring en tom betegner, 

3. der konstruerer en folkelig pol,  

4. der står i en antagonistisk modsætning til en elite eller magtblok, 

5. og som skaber identifikationstilbud gennem affektive forbindelser 

 

Vi kommer således i analysedelen blandt andet ind på, hvordan populismen er en logik, der 

optræder i tider med kriser, skaber identifikationstilbud og konstruerer folket som en 

gruppe. Ifølge Laclau er den populistiske tankegang nemlig særlig tydelig i brydningstider, 

hvor der i den artikulatoriske proces konstrueres et vi i en fjendtlig relation til det 

etablerede. Her bliver meningstilskrivelsen ævkvivaleret i en række politiske krav om en 

tom betegner, der ofte optræder som navnet på den politiske leder eller det politiske 

projekt (Ibid.:16). Den tankegang ønsker vi at udfolde i det empiriske materiale. 

 

Først lidt flere ord om Laclaus forståelse af populisme. Ifølge Laclau er populisme en politisk 

logik, der altid er tilstede (Ibid.:1). Uagtet om den udspringer fra højre- eller venstrefløjen 

muliggør den en repræsentation af samfundets uopfyldte krav og identiteter i en 

brydningstid (Ibid.:8f). Det er under en sidestilling af de uopfyldte krav og identiteter, at 

populisterne konstruerer en folkelig pol. Dermed tenderer Laclaus populismebegreb mod 

en normativ positiv retning, da han overordnet ser det som positivt for demokratiet 

(Ibid.:1). Vi træder et skridt tilbage fra den forståelse. Vi ønsker nemlig ikke at abonnere på 

normative forståelser af populisme, og vi forholder os ikke til, om de populistiske 

kendetegn, der går på tværs af kampagnerne, er gode eller dårlige. Dermed skelner vi heller 

ikke mellem, hvorvidt populisme er demokratisk eller udemokratisk i analysen af 
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kampagnerne - det er et spørgsmål, vi genbesøger i diskussionen. Dog følger vi Laclaus 

tankegang om populisme som en logik, der altid i mere eller mindre grad vil være til stede i 

alle politiske praksisser som eksempelvis en folkeafstemning (Laclau 2005:106). Derfor har 

vi heller ikke i sinde at fremanalysere, om der er populisme på spil i det empiriske materiale, 

men ser det derimod som en præmis i det politiske. Vi undersøger dermed, hvordan 

logikken udspiller sig i diskurserne fra første delanalyse. 

 

Her tillader vi os at pause den teoretiske gennemgang af populisme. Vi mener, at øvrige 

teoretiske pointer står bedst frem i forlængelse af de analytiske fund, hvor vi iagttager, 

hvordan logikken optræder. Derfor vil vi løbende i analysen præsentere læseren for flere 

facetter af Laclaus populismebegreb. 

 

Fælles politiske krav 
 

Populisme fremkommer ofte i perioder, når eksempelvis politiske institutioner er 

dislokerede, hvor hegemoniske diskurser er under pres, fordi de ikke kan levere svar på 

de krav, der findes i samfundet (Hansen 2017b:8). Vi beskæftiger os ikke i afsnittet her 

med de politiske brud forud for de tre folkeafstemninger, men påbegynder vores anden 

delanalyse dér, hvor kampagnerne præsenterer deres krav som svar på den 

krisesituation, samfundet oplever. 

 

Kampagnerne hilser forandring velkommen. De repræsenterer nemlig alternativet og 

opgøret med den givne samfundsorden i hver af de tre lande. Det gælder om at ændre 

ægteskabslovgivningen, abortlovgivningen eller EU-medlemskabet. 

 

I Irland bindes kravet om at leve op til lægeløftet i sundhedsvæsenet sammen med kravet 

om omsorg for kvinder, der ønsker en abort. Det er vidt forskellige krav, som knyttes 

sammen af den tomme betegner enable, der omhandler den forandring, kampagnen 

ønsker at skabe. Hos naboerne i Storbritannien ser vi på samme vis, hvordan Vote Leave 

sidestiller krav om mere suverænitet, bedre sundhedsvæsen og skolevæsen med det at 

få control tilbage til Storbritannien fra EU. De tomme betegnere bliver stadigt mere 

tomme, jo længere en kæde af krav kampagnen ækvivalerer. For jo længere kæden bliver, 

jo mere udviskes kravenes særtræk, og deres lighed bliver større. Sådan kommer 

Together for Yes’ enable til at betegne en forhåbning om noget mere, der ligger ud over 

tingenes nuværende tilstand. Enable virker som en samlet repræsentant for mange 
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forskellige håb om en ny tilstand i Irland, der skal indfries, hvis kampagnen vinder 

afstemningen. 

 

Samtidig er kampagnernes ækvivalente krav i sig selv med til at skabe grobund for det 

populistiske: For kan et politisk system ikke imødekomme befolkningens efterspørgsler, 

vil de stille en række krav. Skabes der en ækvivalent relation mellem forskelligartede krav 

som eksempelvis “sundhedsvæsenet skal fungere bedre”, “skab flere arbejdspladser”, 

“luk grænserne” osv., begynder dannelsen af en kløft mellem befolkningen og det 

etablerede politiske system (Ibid.:13f). Det vender vi tilbage til senere i denne analyse. 

 

Vi ser således, hvordan populisme er på spil, fordi der er en udtalt grad af ækvivalenslogik 

i kampagnematerialet, hvor kædens partikulære led udviskes, og de tomme betegner 

fremstår stadigt mere tomme (Laclau 2005:106). Det iagttager vi også i Australiens 

tilfælde, hvor den tomme betegner equality kommer til at handle om mere end blot 

samkønnede ægteskaber. Krav om rettigheder og frihed knyttes til equality. Det fremstår 

dermed som om, at homoseksuelle ikke blot i giftemålet men på mange af livets andre 

parametre også vil opnå lighed og frihed, hvis afstemningen falder til kampagnens fordel. 

Det ser vi blandt andet i nedenstående citat fra kampagnens hjemmeside, hvor det ikke 

alene handler om ægteskabet som institution, men også om muligheden for eksempelvis 

at blive gamle sammen: 

 

“LGBTI Australians and our family members and friends just want the same recognition 

and value for our life-long, loving and committed relationships. All couples want to be 

there for each other through thick and thin, grow old together and be able to retire with 

dignity — and know that their life-long relationships are equal." (Marriage Equality:18. Se 

f.eks. også Marriage Equality:11;13) 

 

Vælgerne kan altså læse equality ind i folkeafstemningens tema på forskellig vis. Måske 

er det princippet om generel lighed for loven, der tiltaler en, eller måske er det 

muligheden for at indgå i en kærlighedsrelation. Kampagnens diskurs bliver på den måde 

identificerbar for vælgerne, da den kan samle individer med forskellige udgangspunkter 

og forhåbninger til afstemningen. 

 

Kampagnen forsøger at favne bredt, når de for eksempel præsenterer vælgerne for 

nedenstående kampagnevideo på Facebook: 
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(Film: Marriage Equality, Facebook, 2017a). 

 

I videoen møder vi Michael, der fornyligt er blevet forlovet med en kvinde. Han fortæller, 

hvordan den begivenhed har gjort ham opmærksom på, at ikke alle i samfundet kan gøre 

det samme som ham. Det gælder også hans tvillingebror, der ikke har de samme 

muligheder som Michael, fordi han er homoseksuel. Michael repræsenterer den almene 

heteroseksuelle, hvide australske mand, og brugen af ham kan betragtes som et forsøg 

på at normalisere temaet for afstemningen. Det er ikke blot homoseksuelle vælgere, der 

skal stemme til folkeafstemningen, det skal alle australiere. 

 

Også i nedenstående plakat, der er hentet fra kampagnens Facebookside, ser vi, hvordan 

kampagnen forsøger at mobilisere så mange vælgere som muligt: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Grafik: Marriage Equality, Facebook, 2017b). 
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Posteren med de fire smilende kvinder, der står sammen i solskinnet, illustrerer et andet 

indhold end videoen med broderen. Her bliver der spurgt, om man har stemt endnu og 

implicit opfordret til, at man tager sine venner under armen og får det gjort. På billedet 

kommunikerer Marriage Equality både, at man skal huske at stemme, fordi valgresultatet 

måske gavner sin homoseksuelle ven, men også at afstemningen handler om at indtræde 

i et fællesskab, hvor vælgerne skal samles om at støtte sagen. 

 

Det ellers veldefinerede præcise spørgsmål, som stemmesedlen stiller vælgerne, kommer 

til at indeholde og omhandle mere end det konkrete tema for afstemningen, som 

ovenstående to visuelle eksempler viser. Den tomme betegner fyldes med mere og mere 

indhold, hvorfor den gøres mindre konkret, og flere forskellige vælgergrupper kan se sig 

selv i kampagnen. 

 

Folket og dets modstandere 

 

De kampagner, vi undersøger, præsenterer alle sig selv som et alternativ til det 

etablerede system og har vundet flertallet af befolkningens gunst, idet de vandt 

folkeafstemningerne. Derfor er det interessant at iagttage, hvordan kampagnerne 

fremstiller den kløft mellem befolkningen og det etablerede system, som vi henviser til i 

ovenstående afsnit. Der er her tale om en præmis, som gør sig gældende i den 

populistiske logik, der søger at opdele samfundet i to - folket og det andet (Hansen 

2017b:9f).  

 

I diskursteorien er folket altid resultatet af artikulationer og politiske kampe (Ibid.:14). I 

en politisk brydningstid, hvor den hidtidige hegemoniske diskurs om folket er rystet, 

opstår der således en række alternative muligheder for at konstruere en ny folkelig pol. 

Laclau forklarer om populismelogikken, at folket konstrueres, som en enhed, der må tage 

kampen op, for at kampagnernes krav indfries for at realisere det verdensbillede, 

kampagnerne opbygger og stiller vælgerne i udsigt: 

 

“On the other hand, the plebs, whose partial demands are inscribed in the horizon of a 

fully fledged totality — a just society which exists only ideally — can aspire to constitute 

a truly universal populus which the actually existing situation negates. It is because the 

two visions of the populus are strictly incommensurable that a certain particularity, the 

plebs, can identify itself with the populus conceived as an ideal totality.” (Laclau 2005:94) 
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Samfundets plebs (den almene brite, de irske gravide kvinder og homoseksuelle 

australiere) har ikke glæde af samfundets nuværende indretning, sådan som flertallet, 

populus, har det. Derfor opstiller kampagnerne en række krav, der skal skabe et nyt 

populus og dermed en ny samfundsorden, som flertallet får glæde af.   

 

I Storbritannien kredser Vote Leaves kommunikation om at konstruere det britiske folk, 

som dem, der skal tage kontrollen tilbage til landet. Måden hvorpå kampagnen definerer 

dette vi, er blandt andet gennem folkets handlinger. Det ser vi eksempelvis i 

nedenstående budskaber fra kampagnen, der er sagt og skrevet af kampagnens 

talspersoner Iain Duncan Smith, Boris Johnson og Michael Gove: 

 

“British people want to take back control of their borders, and introduce an immigration 

system that works for the British people (...).” (Vote Leave:13) 

“And this takes me back to my central appeal to what I think are the best, compassionate 

instincts of the British people. When you vote on 23rd June – even if you believe what you 

are being told by those who want to remain in the EU; that you may have done ok from 

the EU – think about the people who haven’t (...).” (Vote Leave:16) 

 

“British taxpayers are already paying nearly £2 billion for Albania, Macedonia, 

Montenegro, Serbia and Turkey to join the EU.” (Vote Leave:22) 

 

Ovenstående citater er eksempler på, at Vote Leave ikke kommunikerer om specifikke 

karaktertræk - som for eksempel alder, bopæl, job eller politisk orientering - men 

adresserer folket som et hele gennem deres handlinger og en fælles vilje: Briterne ønsker 

at tage kontrollen tilbage, de vil have et migrationssystem, der virker for dem; briterne 

betaler skat, de bidrager aktivt til EU’s pengekasse, men de får intet tilbage; briterne er 

et sympatisk folkefærd, så selv hvis de fejlagtigt føler, at de får glæde af EU, så skal de 

selvfølgelig tænke på de af deres landsmænd, der ikke gør. Briterne stemmer for at 

forlade EU.  

 

Vote Leave mobiliserer et kollektivt vi om deres slogan take back control. Vi’et er dem, 

der ønsker at tage kontrollen tilbage - et udsagn der er så bredt og udefineret, at folket 

kan tillægge det deres egne ønsker. I opposition til dette vi, står dem, control skal tages 

tilbage fra. Vi vender tilbage til, hvordan den opposition iagttages. Således kan vi iagttage, 

hvordan den kollektive identitet iagttages i en forskelsrelation til det, vi’et ikke er.  
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I alle de tre kampagners materiale iagttager vi deres forsøg på at mobilisere vælgerne i 

en fælles identitet gennem handlinger. Det ser vi eksempelvis i kampagnernes 

profilbilleder på de sociale medier: 

 

 

 
(Grafik t.v.: Together for Yes, Facebook, 2018b. Grafik m.f.: Marriage Equality, Facebook, 2017c. Grafik t.h. 

Vote Leave, Facebook, 2016c). 

 

På alle tre billeder iagttager vi, hvordan kampagnerne mobiliserer folket ved at kalde til 

fælles handling. Together for Yes og Marriage Equality samler befolkningen omkring 

aktivt at tilvælge henholdsvis forandring og lighed, mens Vote Leave vil have folket til at 

fravælge EU. 

 

Together For Yes’ kampagnebillede er grønt, hvilket er landets nationalfarve, som også 

indgår i det irske flag. På Marriage Equality’s billede er Australien illustreret i 

regnbuefarver, som ofte bruges til at symbolisere seksualitetens mangfoldighed, hvilket 

vi blandt andet kender fra Pride-flaget: 

 

 
 

(Prideflag der ofte bruges som symbol på seksualitetens mangfoldighed (Wish n.d)). 
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De to kampagners valg af farver og ikoner understøtter konstruktionen af en fælles 

identitet. Vote Leaves profilbillede adskiller sig med sin røde farve, illustrationen af en 

stemmeboks og beskeden om at Vote Leave. De tre elementer er ikke tydelige nationale 

eller britiske symboler. I stedet kan den røde farve anskues som et symbol på, at der er 

fare på færde. Billedet tilbyder den eneste udvej: Briterne kan agere på faren ved at gå 

ned i stemmeboksen og gøre som Vote Leave anviser - tage kontrollen tilbage. 

 

Kravene om enable, control og equality er kun ækvivalente i deres fælles afvisning af 

noget og nogen (Laclau 2005:70), der står i en antagonistiske relation til diskursen (Laclau 

& Mouffe 2002:78;82). Når kampagnerne forsøger at samle vi’et som en folkelig pol, sker 

det i en negativ afgrænsning til en illegitim elite, til dem der har magten, til dem der ikke 

er os (Hansen 2017b:10f). Det er nemlig den antagonistiske relation mellem os og dem, 

som danner grænsen til de ydre forhold i samfundet. Den grænse udgør en bestræbelse 

på at lukke det politiske projekt om sig selv, hvilket dog har en indbygget umulighed 

indlejret i sig, da grænsen konstitueres af det, der ligger uden for projektet (Laclau & 

Mouffe 2002:78f). 

 

Kampagnerne konstruerer det konstitutive ydre, der truer deres eksistens. En eksistens 

der samtidig opbygges af netop det ydre (Ibid.:82). Relationen til dette ydre tager sig i alle 

kampagnerne ud som en konfliktuel relation mellem kampagnen og kampagnens 

andethed. For folkeafstemningen har karakter af at være en “winner takes it all”-

situation. Begge kampagnesider kan i en folkeafstemning ikke sameksistere, hvilket også 

gælder de to bud på samfundsordener, som hver side i en folkeafstemning 

repræsenterer. Afstemningen handler om, at der skal træffes ét ud af to mulige valg. Det 

er vælgerne, der træffer valget ved enten at stemme ja eller nej, hvorfor det for 

kampagnerne handler om at ekskludere alternativer og vinde befolkningens gunst. 

 

Kampagnerne laver en antagonistisk grænsedragning til det, kampagnen ikke 

repræsenterer. Den form for konstruerede skillelinje kan dog potentielt undergrave 

kampagnernes projekt, fordi fællesskabet beror på det konstruerede fjendebillede. Vi’et 

er således kun en kollektiv identitet, så længe idéen om den fælles fjende opretholdes.   

 

Vi iagttager konstruktionen af det ydre i artikulationen af diskurserne, hvor kampagnerne 

iagttager samfundet gennem to modsætningsfyldte poler. 
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I Together for Yes og Marriage Equality iagttager vi et kommunikativt fokus på et 

inkluderende, omfavnende vi. Together for Yes og Marriage Equality kommunikerer om sig 

selv som tolerante, åbne og rummelige, da det er den slags værdier, kampagnerne ønsker 

at konstruere en kollektiv identitet ud fra (se f.eks. Marriage Equality:13). Det er disse 

politiske krav, man ønsker indfriet. Det, der ikke umiddelbart ligner skarpe distinktioner, er 

i virkeligheden utopiske røgslør, som ikke kan opretholdes. For selvom kampagnernes 

kommunikation ikke udpeger en eksplicit gruppering, som står uden for diskursen, så er 

vi’et ikke så omfavnende, som det ved første øjekast virker til. I kraft af kampagnernes 

konstruktion af vi’et, ved vi nemlig, at der også er et dem, som fællesskabet ekskluderer 

(Laclau & Mouffe 2002:151). 

 

Der er derfor tale om en inklusionens umulighedsbetingelse, idet det at inkludere nogen 

får mening ud fra grænsen til noget eller nogen, der ikke inkluderes. Den fremstillede 

rummelighed og det brede fællesskab, som vi ser hos Marriage Equality og Together for 

Yes, eksisterer i kraft af, at noget holdes uden for. Det underminerer den tolerance og 

åbenhed, som de to kampagner iscenesætter sig selv som værende. Det viser, hvordan 

de rene distinktioner, som kampagnerne forsøger at fremsætte, er en illusion og en 

kommunikativ umulighed (Ibid.). Intet er fuldstændigt inkluderende eller ekskluderende. 

Selvom noget virker inkluderende, vil det stadig marginalisere i en vis udstrækning. Det 

iagttager vi, er tilfældet i de to kampagner. 

 

Marriage Equality-kampagnen mener ikke, at den nuværende lov er repræsentativ for 

Australiens befolkning, og det eksisterende system (lovgivningen) bliver det konstitutive 

ydre. Følgende uddrag er fra kampagnens hjemmeside, hvor de beskriver, at landet har 

ændret sig og er klar til at lade det afspejle sig i ægteskabslovgivningen: 

 

“Treating people unfairly and unequally is a thing of the past. We are a decent and fair 

nation, and our attitudes have evolved over time on a range of issues – including race, 

sexuality and gender. It’s time to make marriage, with all of its rights and responsibilities, 

available to every Australian.” (Marriage Equality:17) 

 

Kampagnen mobiliserer en diskursiv grænse mellem på den ene side et fair og 

inkluderende samfund over for et samfund med unfair og ulige behandling af dele af 

befolkningen. Samtidig ser vi, hvordan det reaktionære system stilles over for den 

progressive folkelige pol. 
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Det er dog ikke alle australiere, som er en del af den progressive, folkelige pol. 

Kampagnens kommunikation om et fællesskab, der kæmper for lighed i samfundet, 

ekskluderer derfor en gruppe, som udviser diskriminerende og ekskluderende adfærd 

over for homoseksuelle. For ved at danne et fællesskab omkring begrebet lighed danner 

kampagnen samtidig en social grænse mellem dem, som går ind for lighed, og dem som 

ikke går ind for lighed. 

 

Dermed bliver det paradoksale tydeligt ved en kampagne som Marriage Equality, der 

umiddelbart fremstår inkluderende, men for netop at kunne være det må ekskludere nogle 

fra inklusionen. At det på forhånd ikke er givet hvad eller hvem, der er en del af det 

inkluderende, er således også det, der gør den hegemoniske kamp mulig, da kampen netop 

handler om at give indhold til inklusionen og eksklusionen (Ibid.:152). Forholdet mellem 

inklusion og eksklusion er illustreret i nedenstående figur: 

 

 
(Figur 6: For at konstruere sig selv som inkluderende, må kampagnerne ekskludere dem,  

der ikke er inkluderende). 

 

Selvom vi kan udlede, at alle ikke kan være en del af kampagnernes politiske projekt, synes 

der også at være en pointe i ikke at tegne et for tydeligt fjendebillede af diskursens 

andethed. Både i Irland og Australien omhandler det politiske projekt nemlig at inkludere 

dele af landets befolkningsgrupper, som man ønsker at skabe rettigheder for. Der er således 

en pointe i ikke at understrege et dem, da der er en risiko for, at det underminerer 

kampagnernes retorik om inklusion og frisind. Som følge heraf bliver det i stedet en 
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balancekunst for kampagnerne om at kommunikere om et inkluderende fællesskab uden, 

at det fremgår meningsløst, samtidig med at det ikke giver mening at virke for 

ekskluderende, da begge kampagner forsøger at skabe et fælles nationalt projekt. For som 

de siger i Marriage Equality, handler det netop om: “We seek to unite the nation, not divide 

it” (Marriage Equality:5). 

 

I Vote Leave-kampagnen ser det anderledes ud end i de to andre kampagner. Flere steder 

kommunikerer kampagnen nemlig ved at tydeliggøre, hvem de står i opposition til, og altså 

hvad det konstitutive ydre specifikt består af. Tydeligheden af kampagnens fjendebillede er 

samtidig også det, der mobiliserer befolkningen og definerer fællesskabet. 

 

Hvor alle kampagner kæmper for nogen eller med nogen, så er Leave-kampagnens vi 

forbundet til det at være fælles om også at kæmpe imod nogen. For de krav, der binder 

briterne sammen, handler om at melde sig ud af et fællesskab. Alle er ikke potentielt 

allierede. Nogle er tydelige fjender af befolkningen. Det er blandt andet Remain-

tilhængerne, der ønsker, at Storbritannien forbliver i EU. Vote Leave kommunikerer om dem 

som både kampagnens og nationens modstandere (se f.eks. Vote Leave:57ff). 

 

Det gælder eksempelvis i Boris Johnsons tale den 9. maj 2016, som han afholdt i Vote 

Leaves hovedkvarter: 

 

“That is the choice on June 23. It is between taking back control of our money – or giving 

a further £100bn to Brussels before the next election.  Between deciding who we want to 

come here to live and work – or letting the EU decide. Between a dynamic liberal 

cosmopolitan open global free-trading prosperous Britain, or a Britain where we remain 

subject to a undemocratic system devised in the 1950s that is now actively responsible for 

low growth and in some cases economic despair.” (Vote Leave:67) 

 

“The answer is that the Remain campaign have no answers to any of these questions, 

because they are asking us to remain in an EU that is wholly unreformed, and going in the 

wrong direction.” (Vote Leave:66) 

 

Johnson kommunikerer om Vote Leave kampagnens diskurs ud fra en antagonistisk 

eksklusion. Eksklusionen består af opdelingen mellem, hvad valgets to udfald vil betyde 

på forskellige politikområder, og hvem disse udfald repræsenterer. Grænsen, der 

trækkes, er konfliktuel og gensidigt udelukkende. Enten stemmer briterne på Remain og 
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implicit EU, med hvilket de får det udemokratiske, utilstrækkelige, bestående system. 

Ellers stemmer briterne på Vote Leave og Storbritanniens suverænitet med hvilket, de får 

en dynamisk og blomstrende nation. Det er interessant, hvordan Johnson (Vote Leave:67) 

ønsker et kosmopolitisk, åbent og globalt handlende Storbritannien, mens Vote Leave 

samtidig kommunikerer negativt, om den udvikling som netop det kosmopolitiske og 

globale har medført. Det fremgår eksempelvis af nedenstående tale holdt af 

parlamentsmedlem Iain Duncan: 

 

“We are at a point in the development of the world economy where, if we are not careful, 

we are going to see an explosion of have-nots (...) We are entering a long period of much 

slower growth than we’ve been used to. We are entering a period when white collar jobs 

are going to be replaced by technology on the same scale that innovation has already 

replaced many manual, industrial and other blue collar jobs.” (Vote Leave:17) 

 

Som det fremgår af citatet, kritiseres det internationale, åbne marked for at erstatte 

white collar jobs med teknologi på samme måde, som faglærte og ufaglærte arbejdere 

har mistet deres jobs tidligere til blandt andet moderne teknologi. Konsekvenserne ved 

verdensøkonomiens udvikling er altså et større skel mellem befolkningsgrupper i 

Storbritannien, lyder det fra kampagnen. Vote Leave iagttager dermed det åbne, frie 

marked på to forskellige måder: Markedet kan være gavnligt for briterne, som de er flest, 

hvis Storbritannien står udenfor EU, og nationen selv har kontrol, mens konsekvenserne 

ved et globalt marked, som EU har kontrollen over, er økonomisk tilbagegang og øget 

ulighed for briterne. 

 

Når alt kommer til alt, står valget altså også mellem en samfundstilstand, hvor briternes 

krav indfries og en samfundstilstand, hvor de ikke gør. Der kommunikeres ikke i 

kompromisser som vist i nedenstående illustration: 
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(Figur 7: Når krydset skal sættes, præsenteres briterne for to valgmuligheder, der ikke kan sameksistere.  

Enten indfries de politiske krav, eller også gør de ikke, og derved indtræder det modsatte af kampagnernes 

samfundsbillede). 

 

I det øjeblik kampagnerne udpeger sig selv som værende noget bestemt, ekskluderer de 

samtidig noget andet ved at udpege deres modsætning (Laclau & Mouffe 2002:78f). 

Ønsket om control hos Vote Leave, enable hos Together For Yes og equality hos Marriage 

Equality eksisterer derfor ikke i sig selv, men i en antagonistisk afgrænsning til noget 

andet: Til EU, til artikel 8 og til Marriage Amendment Act, som alle repræsenterer det 

etablerede system. Hansens pointe om, at folket konstrueres ud fra eksklusionerne af, 

hvad folket ikke er (Hansen 2017b:9), iagttager vi således gør sig gældende i 

kampagnernes kommunikation om en folkelig pol. Den pol konstrueres som dem, der 

ønsker kontrol, forandring og lighed, der, som vi har vist, udpeges ved kampagnernes 

antagonisering af dem, der ønsker det modsatte (Ibid.:9f). 

 

Når vi iagttager Vote Leave, synes inklusionens umulighed ikke at udfolde sig, som det er 

tilfældet i Marriage Equality og Together for Yes’ kommunikation. Vote Leave veksler 

åbenlyst mellem diskursens vi og dem. Hvor Together for Yes og Marriage Equality 

definerer sig som inkluderende og omfavnende, definerer Vote Leave sig gennem en 

tydelig eksklusion til EU, Remain-kampagnen og det britiske parlament, der har ladet stå 

til. Der er også en klar kommunikation omkring, hvem man repræsenterer som 

kampagne: Diskursens inderside består af det britiske folk, sådan som Vote Leave 
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konstruerer det. Selvom Vote Leaves retoriske tilgang umiddelbart virker til at tale ind i 

de rene universaliers utopi, er der alligevel tvetydigheder at finde i den yderside, som 

Vote Leave taler sig op imod. 

 

Vote Leave kritiserer parlamentet for at have handlet forkert - eller mangel på samme - 

men alligevel er det parlamentet, der skal få Vote Leave-diskursen til at opnå det 

hegemoniske projekt. Vote Leave må derfor ligesom de to andre kampagner inkludere en 

ikke ønsket eksklusion på diskursens inderside. Som vi tidligere har set, bruger Vote Leave 

endda kritikken af det politiske systems repræsentanter for at styrke deres egen 

troværdighed og understøtte deres budskab som legitimt. 

 

Det gælder for alle kampagnerne, at de er fanget i en form for kommunikativt paradoks, 

hvor det, der gør dem mulige, samtidig gør dem umulige. Og de retoriske virkemidler, der 

understøtter kampagnerne, skaber samtidig en tvetydighed i kommunikationen. 

 

En del af et fællesskab 

 

Når vi iagttager, hvad folket konstrueres som, må vi også iagttage, hvad det 

repræsenteres af. Kampagnerne søger at repræsentere folkets vilje ved først og 

fremmest at tilbyde dem en mulighed for denne vilje, ud fra hvilken folket kan skabe - 

eller genskabe - en identitet (Laclau 1996:48f). Da identiteterne er ufuldendte, vil de, der 

repræsenterer folket, bidrage til skabelsen af identiteterne. Det betyder, at vi kan 

iagttage, hvordan det kollektive vi, der er behandlet i ovenstående afsnit, også dannes i 

relation til dem, der repræsenterer dette vi og deres politiske vilje. 

 

Vi iagttager den politiske vilje, som de politiske krav kampagnerne ækvivalerer. Derfor 

dvæler vi ved, hvordan kravene repræsenteres. Da diskursen ikke har et givet centrum, 

som repræsenterer ækvivalenskæden, struktureres den om en tom betegner (jævnfør 

side 35f):  

 

“(...) if an equivalential link is going to be established between them (kravene, red.), some 

kind of common denominator has to be found which embodies the totality of the series,” 

forklarer Laclau (Laclau 2005:95). 

 

I første delanalyse fremanalyserede vi, hvordan kravene blev bundet sammen af ét 

overordnet og afgørende krav i kampagnerne: Tag kontrollen (ved at stemme ja til at 
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forlade EU), skab lighed (ved at stemme ja til at lovliggøre samkønnede ægteskab), skab 

forandring (ved at stemme ja til fri abort). Det er tilvalget af det ene krav, der kan indfri 

de resterende krav. Derfor er der i kampagnerne tale om en slags kommunikativ 

dominoeffekt, hvor ét krav udgør den ene brik, som er afgørende for udløsningen af de 

andre brikker. Det er desuden tomheden i betegnerne, der resulterer i, at 

ækvivalenskæderne lader sig repræsentere i betegneren. Kampagnerne rummer flere 

ønsker, hvilket skaber mulighed for en større folkelig mobilisering. For som vi belyste 

tidligere, kan forskellige individer med forskellige bevæggrunde finde mening i 

kampagnernes projekter, netop fordi de repræsenterer flere ligestillede krav. 

Kampagnernes brede felt af repræsentationer betyder altså, at vælgerne har mulighed 

for at identificere sig med en bred vifte af strukturelle forhold (Laclau & Mouffe 

2002:157f). 

 

Det betyder også, at de politiske projekter betegner mere end den enkelte sag, der måske 

startede dem: 

 

“Two aspects of the constitution of popular identities are important for us. First, the 

demand which the popular identity crystallizes is internally split: on the one hand, it 

remains a particular demand; on the other, its own particularity comes to signify 

something quite different from itself: the total chain of equivalential demands.” (Laclau 

2005:95) 

 

Laclau argumenterer for, at sådanne politiske projekter er splittede, for som læseren husker 

fra kapitel fire, så er diskursen ikke enten eller. De bevæger sig i et spændingsfelt mellem 

det partikulære og det universelle. Kampagnerne er stadig til en vis grad partikulære, idet 

de kæmper for en specifik sag (hvor folkeafstemningen eksempelvis handler om at 

legalisere et medicinsk indgreb), der dog løsriver sig fra dets oprindelige kontekst og 

iagttages som repræsentanter for et hele, en universel repræsentation, der er umulig at 

fuldende (nu handler sagen også om ligestilling mellem kønnene, næstekærlighed, om et 

emne er for privat til at være politisk, et trygt sundhedsvæsen og så videre). Det er i den 

proces, kampagnerne forsøger at blive hegemoniske og dermed de dominerende diskurser 

i samfundet (Laclau 2005:70). 

 

Den søgen efter at konstruere et universelt projekt genkender vi fra andre berømte 

kampagner. For eksempel Barack Obamas valgkampagne fra 2008, som professor og Ph.D. 

i kommunikation Anup Kumar har undersøgt (2014). Kumar påpeger blandt andet, at 
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Obama i sig selv og hans anvendelse af ord som change, hope, one people og we fik dem til 

at fremstå som tømt for indhold - som tomme betegnere. Vælgerne kunne selv udfylde dem 

med indhold. For nogen betød forandring konkret lovgivning, for andre betød det ønsket 

om at se den første sorte præsident i Det Hvide Hus (Ibid.:12). Obama talte om universel 

sundhedsforsikring for at skabe identifikation til de mindre bemidlede, men han talte også 

om progressiv, fri økonomi og tog ikke afstand fra neoliberalismen for ikke at afskrække 

republikanere, libertarianere og de økonomisk velstillede amerikanere (Ibid.:11). Sådan 

skabte han identifikationsmuligheder på tværs af demokrater og republikanere, rige og 

fattige, hvide og sorte (Ibid.). 

 

Samtidig fremstod Obama selv som symbolet på den verden, han lovede sine vælgere. Han 

lagde krop og person til sit politiske projekt. Hvem husker ikke den ikoniske Hope-plakat fra 

2008-kampagnen? 

 

 
(Plakat af Shepard Fairey ((Delaney 2017)). 

 

Også Laclau bruger eksempler på, hvordan en politisk leder ofte har en fremtrædende rolle 

i populistiske projekter, som eksempelvis Perón i Argentina (Laclau 2005:214f). Dog er det 

ikke en nødvendighed, at lederen er den tomme betegner (Hansen 2017b:16). Det er 

interessant at iagttage de tre kampagners brug af politiske personaer, for det er sjældent 

dem, der repræsenterer det politiske projekt. Selvom megen af vores empiriske materiale 

https://en.wikipedia.org/wiki/Shepard_Fairey
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består af udtalelser fra politiske personer bag kampagnerne, bæres sagen ikke frem i kraft 

af deres roller: Det er eksempelvis ikke omkring Grainne Griffin, en af talspersonerne i 

Together for Yes-kampagnen, at irerne mobiliseres. Og selvom Boris Johnson den dag i dag 

associeres med Brexit, særligt i kraft af hans nye egenskab som Storbritanniens 

premierminister, må læseren huske, at Brexit-kampagnen fik opbakning af mange 

forskellige personer fra hver deres politiske fløj. 

 

I stedet knytter kampagnernes tomme betegnere sig til de politiske projekter, idet de 

tomme betegnere indgår i kampagnens navne og slogans. For Vote Leave (med sloganet 

take back control) handler diskursen om control, for Marriage Equality er den tomme 

betegner equality og Together for Yes artikulerer om at enable. Det kan betyde, at 

vælgernes forudindtagede holdninger til de personer, der står bag kampagnerne, skubbes i 

baggrunden og sikrer, at fokus er på de krav, som kan repræsentere befolkningen, frem for 

på de personer med tilknytning til særlige politiske fløje, som risikerer at ekskludere på 

forhånd. 

 

Den repræsentation, kampagnerne forsøger at konstruere i det politiske projekt, går ikke 

kun i en top-down linje fra kampagne til befolkning. Repræsentationselementet går også på 

tværs mellem befolkningen. Repræsentation er, ifølge Laclau, nødvendig, fordi vælgerne 

ikke befinder sig dér, hvor beslutninger, der påvirker dem, træffes. Derfor må deres vilje 

nødvendigvis repræsenteres af repræsentanter (Laclau 1996:48f). Idet vi beskæftiger os 

med folkeafstemninger, er disse repræsentanter ikke det parlamentariske system - det er 

familie, venner, kollegaer og naboer, der skal træffe en beslutning, som påvirker dem selv 

og hinanden. 

 

Kampagnerne forsøger således at samle vælgerne ved at understrege, at dét, de stemmer 

om, er tættere på dem og deres hverdag, end hvad de måske umiddelbart tror (se f.eks. 

Marriage Equality:23). Kampagnerne forsøger at mobilisere et fællesskab og fjerne 

distancen til folkeafstemningen ved at gøre emnet nært for vælgeren. I Australien bliver 

lighed noget, vi giver til hinanden. I Irland bliver forandring noget, vi giver til hinanden. I 

Storbritannien bliver kontrol noget, vi giver til hinanden. Ligesom licens var noget, vi gav 

til hinanden i Danmark for et par år siden (DR 2016). Det kan godt være, du ikke selv ser 

DR1, men det gør din nabo eller svoger måske, og derfor skal du skal støtte Danmarks 

Radio for fællesskabets skyld. 
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Denne altruistiske tankegang iagttager vi i kampagnerne, når for eksempel Together for 

Yes i nedenstående kampagnebanner oplyser vælgerne om, hvem folkeafstemningen har 

indflydelse på: 

 

 

 
(Grafik: Together for Yes, Facebook, 2018c). 

 

Banneret illustrerer, at afstemningen skal iagttages som et nært anliggende for alle borgere, 

da der kommunikeres om abort som noget, der måske vedrører en kvinde, man kender og 

elsker, og at det lige præcis er hende, der kan have brug for vælgernes ja. 

 

Skulle man som vælger være i tvivl om, hvad ens stemme går til, forsikrer kampagnen om, 

at den går til nogen eller noget, man møder i hverdagen. Frygter man, at ens stemme 

forsvinder i det politiske system, minder kampagnerne om, at ens stemme havner, hvor den 

skal - nemlig blandt personer i din omgangskreds. Kampagnen prøver at etablere en 

forbindelse mellem vælgerne og afstemningens omdrejningspunkt. Det gør Marriage 

Equality ved at forklare, at dem, hvis forhold vælgerne stemmer for, ikke er en fremmed 

gruppe af tilfældige personer, men derimod nære relationer. Det er venner, familie osv., 

hvis skæbne man afgør, hvilket kommer til udtryk i citatet herunder: 
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“But right now, our gay and lesbian friends, family, colleagues and neighbours don’t have 

the same right and opportunity to legally marry the person they love.” (Marriage 

Equality:13) 

 

Denne pointe er også tilgængelig i kampagnens visuelle materiale på Facebook, som 

eksempelvis denne grafik: 

 

 
(Grafik: Marriage Equality, Facebook, 2017d). 

 

Her fremgår det, at kvinden på billedet stemmer ja for en anden end sig selv. Hun stemmer 

for sin bror, ligesom læseren også vil huske fra videoen med Michael (side 81), der fortalte 

om sin tvillingebror. Det understreger pointen om, at dét at sætte sit kryds ved ja er en 

fællesskabende begivenhed. Således bliver vælgernes sociale relationer brugt til at forbinde 

dem med et kryds ved kampagnens politiske projekt. 

 

I Storbritanniens tilfælde er der nogle lidt andre dynamikker i spil end ovenstående, men 

det relaterbare aspekt er stadig centralt. Mens Together for Yes og Marriage Equality 

forsøger at mobilisere gennem en følelse af empati for andre (det vender vi tilbage til i 

tredje delanalyse), forsøger Vote Leave-kampagnen også at mobilisere gennem det nære 

men i relation til vælgeren selv.  Vote Leave forsøger at få vælgerne til at distancere sig fra 

EU og komme nærmere Storbritannien ved at koble betydningen af afstemningens udfald 

til vælgernes hverdag. Brexit bliver på den måde et projekt, der handler om, hvad vælgerne 

får og mister som følge af afstemningen. 

 

Vote Leave skaber en fælles forestilling om, at briternes hverdag bliver bedre, hvis de 

forlader EU. Kampagnen forsøger blandt andet gennem nedenstående billede fra deres 
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Facebook at vise, hvordan vælgernes hverdag påvirkes i en henholdsvis positiv eller negativ 

retning, afhængig af om man forlader eller bliver i EU: 

 

 
(Grafik: Vote Leave, Facebook, 2016d). 

 

Billedet er en grafik fra Facebook med Vote Leaves tre gennemgående farver rød, sort og 

hvid, hvorfor billedet er genkendeligt for vælgerne. Kampagnen forsøger at gøre temaet for 

afstemningen til et nært anliggende for borgeren ved at bruge konkrete 

hverdagseksempler, der eksemplificerer, hvordan EU gør livet værre for den enkelte brite.  

 

Som vi har set i ovenstående afsnit, knyttes de folkelige poler i kampagnerne sammen af 

tomme betegnere, der forsøger at repræsentere folket som en enhed. Samtidig iagttager 

vi, hvordan folket repræsenterer sig selv og hinanden. Som vi tidligere har påpeget, går 

repræsentationen i kampagnerne på tværs af befolkningsgrupper og interesser, hvorfor den 

ikke er top-down. Det kan ses som et forsøg på at balancere mellem det partikulære og det 

universelle. Den politiske sag er på sin vis forbeholdt de befolkningsgrupper, der mærker 

konsekvenserne af den nuværende lovgivning, men hele befolkningen involveres, når 

kampagnen fortæller, hvordan din familie eller du selv er i fare for at blive ramt af den. 

 

Konsekvensen ved at ville repræsentere for meget eller for mange er, at kampagnerne 

risikerer ikke at repræsentere nogen, hvis de eksempelvis kommer til at ækvivalere 

modsatrettede krav. Det er en skrøbelig situation at befinde sig i, da det antagonistiske 
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forhold mellem de modstridende krav eller grupperinger risikerer at blive synliggjort (Laclau 

2005:217). Vi iagttager, at alle tre kampagner gør lige præcis det: Forsøger at tage hensyn 

til så mange, at de næsten kæmper for modsatrettede behov. 

 

Fælles for de tre kampagner er, at de aktivt bruger argumentation om forandring, og alle 

præsenterer forandring som en enestående mulighed: En once in a lifetime-chance eller 

once in a generation mulighed (Se f.eks. Vote Leave:9;58, Together for Yes:7;13;14, 

Marriage Equality:9;26). Når kampagnerne taler om forandring, som noget, der kun kan 

finde sted ved denne folkeafstemning, optræder det som en mulighed, der er begrænset 

adgang til, som læseren husker fra første delanalyse. Når vælgerne kun har mulighed for at 

skabe forandring netop nu, understreger kampagnerne vigtigheden af, at folket griber 

chancen. 

 

Dykker vi ned andre steder i kampagnernes kommunikation, skifter forandringen karakter. 

Vi har samlet tre udsagn - et fra hver af kampagnerne -, hvor de fortæller om, hvad der vil 

ske, hvis deres side vinder afstemningen. Citaterne stammer fra et faktaark fra Together for 

Yes’ hjemmeside, en informationsguide fra Marriage Equality og en oplysningspamflet fra 

Vote Leave: 

 

“By removing Article 40.3.3 (the Eighth Amendment) we will be removing the absolute 

Constitutional ban on abortion in Ireland. This will not change the laws on abortion in Ireland 

immediately.” (Together for Yes:3) 

 

“State Government and your local school decide what gets taught in the classroom, and 

updating the Marriage Act will not change that.” (Marriage Equality:11) 

 

“Taking back control is a careful change, not a sudden step – we will negotiate the terms of 

a new deal before we start any legal process to leave.” (Vote Leave:43) 

 

Til trods for at kampagnerne baserer sig på at være det enestående og anderledes valg, 

fremgår det af citaterne, hvordan forandring også nedtones. Når det handler om, hvad 

kampagnerne repræsenterer, er forandring tydeligt kommunikeret, men når de fortæller 

om, hvilke ændringer de vil skabe efter afstemningen, italesættes det kun sjældent med 

konkret indhold. Forandringen gradbøjes således afhængig af konteksten, den indgår i. Vi 

iagttager derfor en modsatrettet kommunikation om forandring, hvor det alternative valg, 
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som kampagnerne repræsenterer ved folkeafstemningen, sameksisterer med en ukonkret 

forandring efter afstemningen. 

 

Går vi videre med at se på de steder, hvor kampagnerne forsøger at give forandring 

forskelligt og til tider modsatrettet indhold, er det også på spil i forhold til, hvem af vælgerne 

den vil have indflydelse på. For kampagnerne præsenterer på den ene side 

folkeafstemningerne som befolkningens mulighed for at skabe forandring i det nære, men 

på den anden side fortæller de, at forandring ikke er en omvæltning af den velkendte 

hverdag. De synes at ville tale til flere målgrupper: En målgruppe som ønsker 

samfundsforandring - eksempelvis de homoseksuelle i Australien eller EU-modstanderne i 

Storbritannien. En gruppe bestående af de vælgere, der bakker op om det politiske emne 

og dets værdigrundlag, men ikke personligt har noget på spil. Det kan eksempelvis være 

vælgere, der ikke kender nogle homoseksuelle, eller kvinder der har været uønsket gravide, 

men værdimæssigt genkender sig selv i projektet. Og en tredje gruppe der ikke ønsker 

forandring og måske nærer utryghed til, hvad afstemningen vil føre til, fordi de ikke selv har 

behov for forandring eller kender nogen som har. 

 

Kampagnerne kommunikerer således om forandring på forskellig vis, da de nogle gange 

taler om forandring ved at nedtone dets omfang og betydning for vælgerne, mens de andre 

gange betoner den. Det ser vi eksempelvis i Vote Leave kampagnen. På den ene side 

præsenterer de folkeafstemningen som a once-in-a-generation chance (Vote Leave:9), men 

på den anden side forsøger de at skabe tryghed for de usikre vælgere ved at kommunikere 

om forandringen som nærmest umærkbar. Det ser vi blandt andet i et brev skrevet af 13 

politikere fra Vote Leave: 

 

“Nothing is going to happen if we come out of Europe in the first five years…. There will be 

absolutely no change… It’s not going to be a step change or somebody’s going to turn the 

lights out and we’re all suddenly going to find that we can’t go to France, it’s going to be a 

gentle process.” (Vote Leave:20) 

 

“Nothing is going to happen” skriver politikerne og punkterer den potentielle utilfredshed 

og utryghed, vælgerne kunne have til budskabet om at ændre tingenes tilstand. Vi iagttager, 

at kampagnen adresserer den tænkelige usikkerhed, vælgerne har ved udsigten til tiden 

efter landets udmeldelse af EU. I Marriage Equality-kampagnen nedtoner man forandring 

ved at fortælle, at der kun er tale om forandring for de homoseksuelle. Resten af 

befolkningen vil intet mærke til en lovliggørelse af samkønnede ægteskaber: 



  

 

 

 

100 

 

 

“This is really just about whether Australians should be able to marry the person they love - 

nothing else can or will be changed by changing the Marriage Act. And we can look to over 

22 other countries that already have marriage equality (...): The sky hasn’t fallen in!”  

(Marriage Equality:12) 

 

Når kampagnerne veksler mellem at gradbøje forandring og til tider kommunikere om den 

som modsætningsfyldt, er der en risiko for, at vælgerne bliver i tvivl om selve fundamentet 

for det politiske projekt. Samtidig er det problematisk for relationen mellem dem, der bliver 

repræsenteret, og dem der repræsenterer, hvis sidstnævntes ønsker kolliderer med 

vælgernes ønsker (Laclau 1996:49). Vi beskæftiger os som nævnt ikke med tiden og 

processen efter folkeafstemningerne, men ønsker alligevel at knytte en kort kommentar til 

det her. Det er svært at gennemføre eksempelvis en udmeldelse af EU og bevare sin 

troværdighed over for dele af befolkningen, hvis man som repræsentant selv ønsker et 

hårdt Brexit6, men i løbet af kampagnen har forsøgt at overbevise dele af vælgerne om, at 

Brexit ikke vil medføre betydelige forandringer i Storbritannien. 

 

Kampagnerne er dog specifikke og konkrete om forandring på særligt ét punkt. Det får vi 

øje på, når vi vender blikket mod det, kampagnerne drager en grænse til. Vi tager igen et 

eksempel fra hver af kampagnerne. Første udsagn er en kampagnenyhed fra Together for 

Yes, næste er fra webmateriale med argumenter for at stemme ja fra Marriage Equality, og 

sidste er fra en af Vote Leaves oplysningspamfletter, der fortæller vælgerne, hvorfor de skal 

stemme Leave: 

 

“The continued prohibition of abortion will only lead to further growth in women accessing 

illegal abortion pills online and expose them to under-regulated providers, lack of follow-up 

care including contraception, fear of seeking medical care for complications, stigma and fear 

of prosecution.” (Together for Yes:6) 

 

“LGBTI people are our sons and daughters, uncles and aunts, colleagues, neighbours and 

friends. Until now they’ve been allowed to be mothers and fathers, but not husband and 

wives.” (Marriage Equality:23) 

 

 
 

6Et hårdt Brexit beskriver det scenarie, hvor Storbritannien udtræder af EU uden en aftale, hvilket får andre 
konsekvenser, end hvis udtrædelsen sker med en aftale mellem de to parter (Ahrens 2019). 
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“Immigration will continue to be out of control putting public services like the NHS under 

strain. The European Court will be in charge of our borders, immigration, asylum and even 

our intelligence services.” (Vote Leave:34) 

 

Det, der går igen i ovenstående citater, er eksempler på, hvad ikke forandring vil betyde i 

de tre lande. Et fortsat forbud i Irland medfører mere illegal brug af abortpiller, en uændret 

definition af ægteskabet i Australien betyder, at homoseksuelle ikke kan vies, og i 

Storbritannien vil EU fortsat bestemme over nationen. De tydelige antagonistiske 

fjendebilleder af, hvilken præmis kampagnerne fremkommer på baggrund af, er med til at 

skabe en folkelig identitet, som vælgerne kan bekende sig til. Hvor kampagnerne løbende 

skifter karakteren på forandring i kommunikationen om, hvad den vil betyde for vælgerne i 

tilfælde af, at de vinder afstemningen, er det konstitutive ydre konkret og permanent, når 

det omhandler den nuværende politiske situation. Den bliver en slags anker for det politiske 

projekt. Dermed skaber kampagnerne mulighed for identifikation med noget konkret - det 

kampagnen tager afstand fra - samtidig med, at forandringens ukonkrete indhold skaber 

mulighed for, at vælgerne kan tillægge det deres personlige ønsker til forandring. 

 

Vi er nysgerrige på, hvordan kampagnerne har bragt netop deres politiske sag så tæt på 

vælgerne, at de løb af med flertallet af stemmerne. Det ser vi nærmere på nu i sidste 

delanalyse. 

 

Tredje delanalyse: Klistrede kampagner 

 
Lad os starte med en kort opsummering. Vi har beskrevet, hvordan kampagnerne 

konstruerer et vi, som er præget af en universel logik, fordi kampagnerne artikulerer om 

folket som en samlet helhed knyttet til en række ækvivalente politiske krav, der skrives op 

imod et konstitutivt andet. Folket repræsenteres gennem en betegner, som er partikulær, 

men fremstår som noget, der betegner en diskursiv helhed. I populismelogikken er folket 

ikke det hele - det er kampagnerne, der hævder at være det (se f.eks. Laclau 2005:111). Den 

hegemoniproces, hvor krav og identiteter organiseres om en partikularitet, der gives en 

universel mening og forsøger at betegne helheden, er dog ikke mulig uden affekt (Ibid.:110). 

Lad os se nærmere på hvilken betydning affekt har for hegemoniprocessen. 

 

Det er som bekendt i tider med opbrud, at den populistiske logik særligt synliggøres. I 

sådanne kriser vil identiteter være mere eller mindre dislokerede, og befolkningen vil føle 

en afstand til det politiske projekt (Hansen 2017b:14). Den afstand kan mindskes ved brugen 
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af affekter, der skaber en følelsesmæssig tilknytning og identifikation med de politiske 

projekter (Laclau 2005:111). Den affektive dimension er til stede i alle diskursive 

identitetskonstruktioner, da det er det affektive, der gør, at et politisk projekt vinder frem 

og potentielt bliver hegemonisk (Hansen 2017b:14). Ifølge Allan Dreyer Hansen, hvis 

fortolkning af diskursteorien vi som bekendt også læner os op ad, er det affektive særligt 

tydeligt i populistiske projekters brug af symboler (Ibid.). 

 

Vi er nysgerrige på, hvordan kampagnerne formår at skabe tilslutning til deres politiske 

projekt gennem affektive greb som blandt andet optræder i kampagnernes visuelle 

materiale. Vi undersøger med andre ord, hvordan kampagnerne anvender følelser til at 

forstærke befolkningens oplevelse af, at kampagnernes overbevisning er det rigtige sted at 

sætte krydset på stemmesedlen. 

 

Vi trækker på en særlig forståelse af følelser, hvor professor Sara Ahmeds affektteori 

(2004a) har ageret inspirationskilde, fordi vi mener, teorien ligger i god forlængelse af og i 

samspil med diskursteorien. Sara Ahmed er mest kendt for sit akademiske arbejde med 

feminisme- og queerteori, men vi finder hendes teoretiske perspektiver lige så anvendelige 

og interessante her. 

 

Ahmed beskæftiger sig med, hvordan følelser former kollektive identiteter gennem et vi 

(Ibid.:1f), hvorfor vi mener, at begreber fra hendes affektteori er nyttige til yderligere at 

undersøge, hvordan følelser virker i politisk mobilisering. Vi bruger derfor hendes 

begrebsapparat til at iagttage, hvordan kampagnerne gennem følelser skaber mening om 

de identifikationstilbud, vælgerne præsenteres for. Vi forholder os derfor heller ikke til, 

hvad afsender og modtager føler, og vi undersøger ikke, hvad følelser er. Derimod 

interesserer vi os for, hvad følelser gør. Vi vil gøre læseren opmærksom på, at vi i den 

kommende analyse anvender ordene affekt og følelse uden en fast distinktion mellem de 

to. Ligesom Ahmed abonnerer vi nemlig ikke på, at det er muligt at vide, hvornår den ene 

afløser den anden (Frederiksen 2012:8). 

 

Vi anvender Ahmeds begreb om klistrede følelser med udgangspunkt i hendes beskrivelser 

fra værket The Cultural Politics of Emotions (Ahmed 2004a) og artiklen Affective Economies 

(2004b). Begrebet klistrede følelser bruger Ahmed til at forklare, hvordan følelser klæber til 

ting og/eller subjekter og får dem til at klistre sig til hinanden (Ibid.:119). Ahmed beskriver 

det sådan, at følelser både kan bevæge sig sidelæns og baglæns (Ibid.:120). Sidelæns da 
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følelserne bevæger sig mellem objekter og subjekter, og baglæns da følelsernes nutidige 

tilstedeværelse repræsenterer noget fra fortiden. 

 

Klistrede følelser er derfor ikke begrænset til at eksistere i eller komme fra et indre som 

eksempelvis vælgernes følelsesliv. Derimod betragter vi følelser som noget, der opleves og 

skabes af erfaringer (Ahmed 2004a:8f). Vælgernes følelser påvirkes af de objekter, vælgerne 

møder, ligesom følelserne påvirker vælgernes respons på objekterne. Objekter iagttager vi 

ikke nødvendigvis som noget materielt, idet det i kommende analyse lige så vel kan optræde 

som de mennesker, vælgerne møder i kampagnernes kommunikation. I nedenstående 

model har vi forsøgt at illustrere den cirkulære bevægelse, der opstår mellem subjekt og 

objekt. Det er i den mobilisering, følelserne klistres til det objekt, vælgerne møder i 

kampagnerne, og som derfor kan opleves klistret (Ibid.:11): 

 

 
(Figur 8: Cirkulationen mellem følelser, subjekt og objekt). 

 

Subjekter er ifølge Ahmed ikke altid selv bevidste om, hvad de føler, og derfor er det muligt 

for kampagnerne at forsøge at præge subjekternes oplevede følelser omkring et objekt 

(Ibid.). Om subjekterne faktisk oplever og præges af følelserne, minder vi igen læseren om, 

at vi ikke kan udtale os om. Derimod iagttager vi, hvad følelserne gør, og heraf hvordan det 

kollektive vi forsøges formet af kampagnerne iagttagelser af et objekt. Samtidig må man 

have følelsernes baglæns bevægelse in mente, da vi’ets kulturelle og historiske erfaringer 

også påvirker følelserne. Når vælgerne møder objektet, vil de derfor måske allerede have 

en forudindtaget opfattelse af det, men den opfattelse formes og omformes samtidig af 

mødet med objektet. 
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Jo flere gange mødet mellem subjekt og objekt sker og gentages, jo mere intensiveres 

følelserne, og jo mere klistrede bliver de (Ibid.:7f). Dermed ser vi også, hvordan følelser 

produceres som en effekt af deres cirkulation mellem objekter som vist ved ovenstående 

figur. For ligesom Laclau låner også Ahmed teoretiske pointer fra Karl Marx (se side 34), når 

hun beskriver følelser som en form for kapital der cirkulerer i og distribueres til det sociale 

liv (Ahmed 2004b:120). Ydermere beskriver hun, hvordan følelser akkumuleres over tid som 

en affektiv værdi. Vi undersøger derfor, hvordan følelser cirkulerer om forskellige objekter 

i kampagnerne, og hvordan de tidsligt akkumuleres, idet kampagnerne løbende og 

gentagende former særlige følelser (Ahmed 2004a:11; 2004b:120). Selvom vi ikke iagttager 

følelser som iboende objekter, kan følelserne blive så klistrede, at det kan være svært at 

skelne objekt og følelse fra hinanden, hvorfor vælgerne kan opleve de to som det samme. 

Ahmed giver selv et eksempel på det fra politiske taler omhandlende asylansøgere (Ahmed 

2004b:122). I en periode på et par måneder blev ord som overflod og oversvømmet så ofte 

brugt i taler om emnet, at det skabte associationer mellem asylansøgere og manglen på 

kontrol. Som vi ser i den kommende analyse, bliver der i de tre kampagner også 

akkumuleret følelser til bestemte objekter, som i Irland, hvor abortlovgivningen 

præsenteres som et objekt, der knyttes negative følelser til - som for eksempel utryghed og 

uempati. 

 

Vi iagttager i kampagnerne, hvordan følelserne bevæger sig på tværs mellem objekterne og 

i et tidsligt perspektiv (Ibid.:120). Dermed får vi blik for, hvordan kampagnerne mobiliserer 

og klistrer følelser til objekter, og hvordan objekter som følge heraf mobiliseres og bliver 

klistrede: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figur 9: Vi iagttager, hvordan følelser cirkulerer mellem subjekt og objekt, og hvordan følelserne 

akkumuleres over tid). 
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Følelserne har forskellige egenskaber i analysen. Vi iagttager, hvordan følelserne 

understreger det kollektive vi, hvordan de binder ækvivalente krav sammen, men også 

hvordan de selv kan optræde som krav, der kun kan realiseres, hvis det politiske projekt 

aktualiseres. 

 

Det er vores analytiske anden ordens fund fra de foregående delanalyser, der danner det 

empirisk grundlag for den kommende analyse, når vi nu iagttager, hvordan diskursen om 

nationen kropsliggøres igennem det affektive aspekt, og hvad det har af følelsesmæssige 

effekter. 

 

Frygt og fædreland 
 

Vi har tidligere fremanalyseret, hvordan Vote Leave-kampagnen opstiller et 

skræmmebillede af Storbritanniens EU-medlemskab. Vi ser nu det skræmmebillede i en 

overordnet fortælling, hvor følelser af frygt klistres til EU som objekt, hvorfor det i 

befolkningens øjne skal opleves som frygtsomt. Følgende to eksempler er hentet fra en tale 

af daværende energiminister Andrea Leadsom i midten af maj og fra et debatindlæg i The 

Daily Mail af parlamentsmedlem Iain Duncan Smith i slutningen af april: 

 

“So what if we leave? Are there benefits for our energy policy? Well, as I've set out this 

morning, remaining in the EU carries big risks, whilst leaving the EU does not threaten any 

of our key energy goals.” (Vote Leave:4) 

 

“The truth is the EU is incapable of reform. It’s a failing project that no one in their right 

mind would join now. If we don’t leave, I fear that the pressures Brits are already facing will 

only get worse – because rather than reducing the pull factors the Government is increasing 

them.” (Vote Leave:14) 

 

Det fremgår af ovenstående eksempler, at EU-medlemskabet carries big risks, og at EU er 

incapable og failing. Det truende element ved EU tager form både fra risikoen ved EU-

samarbejdet, når det fungerer, såvel som når det ikke fungerer.  Storbritannien mister i 

begge situationer kontrollen. Kontroltabet, der som vi tidligere har beskrevet iagttages i 

mange forskellige dele af det britiske samfund, binder kampagnens krav sammen og skaber 

en følelse af frygt for fremtiden. Briterne skal frygte bivirkningerne ved at vedholde 

medlemskabet. 
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(Grafik: Vote Leave, Facebook, 2016e). 

 

Ovenstående Facebook-grafik er et eksempel på, hvordan frygt knyttes til noget uvist, 

hvilket også er en pointe i Ahmeds affektteori: Desto mindre vi ved om, hvem eller hvad vi 

frygter, desto mere frygtsomt virker det (Ahmed 2004a:69). I dette tilfælde knyttes frygten 

til en potentiel, økonomisk katastrofe, som udvikler sig øjeblik for øjeblik, men som vi ikke 

kender omfanget af, fordi den ligger og lurer et sted i en uvis fremtid. Frygten klistres altså 

fast til et objekt, der ikke er tydeligt defineret, men som iagttages som farligt. Det 

understreges af grafikkens visuelle elementer i form af den sorte baggrund og 

fremhævningen af economic disaster, mens Boris Johnson i kontrast hertil fremstår som 

frelseren, oplyst i et nærmest guddommeligt skær. Det er ham, der iagttager, at vi bør frygte 

konsekvenserne af et fortsat EU-medlemskab, og samtidig ham der kan redde briterne fra 

den. 

 

Mens det bestående EU-medlemskab iagttages som det usikre og farlige, konstrueres Brexit 

som det sikre valg. Netop portrætteringen af Johnson, der står med løftet hånd og åben 

mund, symboliserer en mand, som er klar til handling. Det mobiliseres som kontrast til det 

usikre. Det kan virke paradoksalt, idet et brud med EU-medlemskabet synes at være det 

ukendte, mens status quo er det velkendte. Alligevel iscenesætter kampagnen det 

omvendt, og frygtfølelsen forstærkes yderligere af, at den over tid akkumuleres, da 

kampagnen bruger samme ord ofte i den tid, den forløber (se f.eks. Vote Leave:14;22). Ord 

som risks, fear og failing bruges igen og igen af kampagnen. Vi ser dermed, hvordan Vote 

Leave klistrer affekter af frygt og uvished til EU-medlemskabet, og samtidig hvordan EU-

medlemskabet klistres til af disse affekter. 
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Når EU og medlemskabet er blevet tilstrækkeligt klistret ind i frygt, kan det være svært for 

vælgerne at skelne følelserne fra objektet (Ahmed 2004b:120). Selvom frygten ikke er en 

iboende egenskab i objektet, kan følelsen alligevel blive set som en uløselig del heraf på 

grund af følelsens klistrede karakter. Vælgernes eventuelle opfattelse af objekterne som 

værende frygtsomme kommer altså fra det møde, som Vote Leave etablerer i deres 

kampagne. Det betyder også, at opfattelsen af EU og medlemskabet vil være en anden for 

de vælgere, som orienterer sig i Remain-kampagnens kommunikation, der klistrer en anden 

slags følelser til objektet (Ahmed 2004a:68). Remain-kampagnen knytter positive følelser til 

EU som objekt, da EU-medlemskabet anskues som værende fordelagtigt - i nogle tilfælde 

ligefrem nødvendigt - for Storbritannien. Den kobling er blandt andet baseret på 

økonomiske argumenter om, at EU skaber vækst, velstand og sikkerhed i landet, og det er 

både britiske arbejdere såvel som unge studerende, der nyder godt af den frie 

bevægelighed (se f.eks. Britain Stronger In n.d; Britain Stronger In 2016). Derfor vil Remain-

kampagnen snarere knytte følelser som fremskridt og muligheder frem for frygt til EU. 

 

Men hvem er det, der skal føle den konstruerede frygt og reagere på den i form af det 

kollektive vi, som Vote Leave opstiller? Det skal briterne, fordi det er det britiske folk, der 

møder det truende objekt i kampagnen. Det er folket, der ifølge kampagnen trues af EU-

medlemskabet, hvorfor de skal stemme på Vote Leaves sag. Den pointe fremgik også af 

nedenstående visuelle materiale, vi præsenterede i anden deleanalyse: 

 

 
(Grafik: Vote Leave, Facebook, 2016d). 
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Som det fremgår af billedet, er EU ikke et abstrakt objekt, man frygter på afstand. Det er et 

objekt, der infiltrerer vælgernes hverdag og forværrer den. Frygten bliver 

handlingsorienteret og et mobiliserende element, fordi kampagnen skaber et objekt, som 

subjektet skal og kan undslippe. Kampagnen stiller et identifikationstilbud til rådighed: 

Briterne kan undslippe følelsen af frygt, hvis de tager imod tilbuddet om at være modige. 

Hvis de er modige, kæmper de imod EU for Storbritanniens og deres egen skyld, og stemmer 

for et Brexit. 

 

Briterne har vist sig modige før, lyder det fra kampagnen, der blandt andet bruger briternes 

historik som stormagt, hvilket illustreres i kampagnevideoen om landets nationalhelte - en 

video vi også berørte i første delanalyse og nu ser nærmere på. Nedenstående er stilbilleder 

fra den beskrevne film. Som seere følger vi kameraets bevægelser og kan først ikke se andet 

end skyer, men vi får efterhånden øje på mere og mere af Storbritannien, der til sidste 

kommer til syne som en ø omgivet af blåt vand. Fokus på den geografiske placering 

understreger en af de pointer, vi tidligere har iagttaget hos Vote Leave: Storbritannien er 

suveræn, øen er bogstaveligt talt ikke en del af Europa, og havet minder os om det blue 

water diplomacy, kampagnen vil genoplive. Samtidig med at kameraet zoomer ind på 

Storbritannien, hører vi en kvindelig speaker. I videoen spilles klassisk baggrundsmusik, der 

understreger det nationalhistoriske aspekt. Musikken spiller i begyndelsen i et roligt tempo, 

men bliver højere og hurtigere som budskabet leveres, hvilket kan opildne vælgerne og 

mobilisere til handling. Under billederne står speakerens ord gengivet: 
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(Film: Vote Leave, Youtube, 2015a). 

 

“These british heroes changed the world. Don’t believe those who talk Britain down. Who 

say we’re too weak to control our own affairs. Let’s take control.” (Vote Leave, Youtube, 

2015a) 
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Videoen viser og taler om historiske bedrifter udført af britiske personer, som ifølge 

kampagnens udsagn har ændret verden. Derfor er der ingen grund til at tro dem, der taler 

Storbritannien ned og siger, at Storbritannien er weak. 

 

Speakeren taler til nutidens britiske befolkning, der ligesom de historiske helte ikke skal lade 

sig kue af frygt eller andres argumenter mod at lade sig udmelde af EU-samarbejdet. De 

følelser, der skabes, formes af det visuelle, hvor Storbritannien kommer til syne, mens 

energisk musik spiller i baggrunden, og der berettes om nationens historie og helte. Mod 

og håb mobiliseres i kampagnens forsøg på at vække briterne op til heltedåd, og de to 

følelser tilbydes som alternativer til frygten. Frygt-følelsen bruges derfor også som 

virkemiddel, der klistrer mod og håb til selvstændighed, som er vejen frem for briterne. Hvis 

ikke briterne har et ydre at frygte, har de heller ikke nogen nation at kæmpe for og vice 

versa. De positive og negative koblinger af følelser legitimerer derfor hinanden, idet de er 

gensidigt afhængige. Det genkender vi fra ækvivalenslogikken og det konstitutive ydre, der 

er med til at forme diskursens identitet (Laclau & Mouffe 2002:82f). Frygten, og det den 

symboliserer, bliver en fælles fjende som udgør en afgørende faktor for kampagnens 

diskursive mening om at genvinde kontrol. 

 

Briterne bindes sammen af en fædrelandsromantik. Affekterne, som kampagnen former 

gennem eksempelvis de historiske fortællinger, blander sig med vælgernes egne erfaringer 

og forestillinger, hvilket betinger den oplevelse, de har af deres relation til Storbritannien 

(Frederiksen 2012:8). Vi er opmærksomme på, at vi ikke har adgang til den information, idet 

vi ikke har blik for vælgernes personlige modtagelse af kampagnen.  Samtidig med at 

affekternes performativitet er afhængige af et historisk ophav, skaber de også en effekt, 

som i dette tilfælde skal gøre kampagnen til et fælles projekt om at genvinde kontrol. 

Fædrelandsromantikken klistres derfor til et objekt i form af nationen, der tilbydes som 

alternativ til det frygtsomme objekt EU. Storbritannien som nationalt symbol bliver det 

konkrete billede på løsningen på den situation, der opleves som mangelfuld (Hansen 

2017b:15). Derfor klistres modige følelser til dette objekt og binder den kollektive identitet 

sammen med Storbritannien for at mobilisere til handling. I kampagnevideoen er 

Storbritannien det sidste, vælgerne ser, inden kampagnen med budskabet Europe yes, EU 

NO fortæller befolkningen, hvordan de vælger Storbritannien og den modige, 

nationaltorienterede, suveræne, frie identitet til ved at stemme for et Brexit. 
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En medfølende forandring 

 

Også i Irland forsøger Together For Yes-kampagnen at mobilisere irerne gennem følelser. 

Her knyttes forskellige følelser til samme lovgivning - altså samme objekt - men i to 

forskellige tidslige tilstande. Lad os begynde med den første: Status quo. Den nuværende 

abortlovgivning i Irland er uønsket, og derfor mobiliserer kampagnen et negativt møde 

mellem subjekt og objekt. Det ser vi blandt andet i nedenstående citater, som er fra en 

kampagnenyhed. Første udtalelse er fra et medlem af den lovgivende del af parlamentet, 

og den anden er af en af Together for Yes’ direktører Orla O’Connor: 

 

“The question is do we want to regulate it (abortion, red.), make it safe, and provide care 

for those who need it, or do we want to continue standing over unsafe, unregulated access 

to abortion and continue putting women in deeply distressing situations during a time of 

crisis in their lives.” (Together for Yes:4) 

 

“We cannot hide from the reality any longer that abortion exists in every single county in 

Ireland. Women travel. Women take the abortion pill. They do so in unsafe, unregulated 

conditions and without the care or support of their doctors. The question is do you want 

unregulated and illegal abortion to continue or do we regulate it and keep women safe.” 

(Together for Yes:4) 

 

I begge citater klistrer kampagnen følelser som unsafe, unregulated og illegal til den 

nuværende abortlovgivning. Vi ser dermed, hvordan Irlands status quo bliver objektet i 

mobiliseringen af de klistrede negative stemninger, som vi samler under følelsen utryghed. 

Det er ifølge kampagnen de irske kvinder, der oplever utryghed, for det er dem, som 

konfronteres med objektet, hvilket blandt andet fremgår af følgende Facebook-grafik fra 

slutningen af marts 2018: 
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(Grafik: Together for Yes, Facebook, 2018d). 

 

På billedet fremgår to elementer, og der står to udsagn, som bruges til at understøtte 

kvindernes utrygge og dårlige situation som følge af den irske abortlovgivning. Der står, at 

to kvinder dagligt tager en abortpille derhjemme, hvilket visualiseres med en fremstrakt 

hånd med en hvid pille, og at ni kvinder hver dag rejser til Storbritannien, som illustreres 

ved et pas, hvilket er et udsagn, der hentyder til, at kvinderne rejser væk for at få foretaget 

en abort eller søge information herom. 

 

Mens Vote Leave søger at mobilisere handling baseret på briternes følelse af selv at være 

truet af et objekt i form af EU, søger Together For Yes at etablere en følelse af empati for 

kvinderne, der trues og på den vis overbevise vælgerne til at handle. I ovenstående grafik 

omtales kvinderne som vulnerable og in crisis, hvorfor kvinderne gøres til et objekt, der skal 

beskyttes af vælgerne. Den beskyttelse indeholder en dobbelthed, fordi den samtidig gør 

kvinderne skrøbelige, idet de gøres afhængige af vælgerne. Kvinderne kan ikke ændre 

lovgivningen alene, og dermed skal alle irere mobiliseres. Hvis vælgerne stemmer for en 

ændring af situationen, fremstår de i kampagnen som caring og compassionate, hvilket 

fremgår af teksten til ovenstående grafik, som er til højre for billedet. Kampagnen søger 
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altså at aktivere til handling gennem vælgernes medfølelse.7 Det gør de blandt andet også 

ved at forsøge at gøre afstemningen nærliggende for den enkelte. Der spilles ikke kun på 

medfølelsen for irske kvinder, men også ved at kommunikere om abort som noget, der 

måske vedrører en kvinde, man selv kender og elsker, hvilket vi også beskrev i anden 

delanalyse. Det ser vi for eksempel i nedenstående grafik: 

 

 
(Grafik: Together for Yes, Twitter, 2018e). 

 

Together for Yes forsøger at skabe en følelsesmæssig forbindelse mellem vælgerne og 

afstemningens omdrejningspunkt ved at forklare, at man ikke blot stemmer for at ændre 

forholdene for en gruppe sårbare og udsatte kvinder, men at vælgerne stemmer på 

personer, der måske står en nær. Derfor knyttes også kærligheds- og familiære følelser til 

objektet i form af de udsatte kvinder. 

 

Ligesom i anden delanalyse iagttager vi også her, hvordan kampagnen udelukkende 

refererer til vælgerne i positive termer, og derfor ikke identificerer et eksplicit negativt 

andet til det kollektive vi. Kampagnen forsøger at fremsætte sig selv som repræsentant for 

 
 

7Alternativ fortolkning: En anden fortolkning af Facebook-opslaget end den beskrevne er, at kvinderne, som 
grafikken omhandler, handler i strid med loven, eller at de slår deres børn ihjel ved at få foretaget en abort. 
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vælgerne, og kampagnens vælgere iagttages gennem positive følelser, hvilket eksempelvis 

viser sig på Together for Yes’ hjemmeside: 

 

“We represent those people who believe that Ireland is a compassionate country which 

needs laws that reflect the reality of people’s lives. We represent those people who believe 

that we must support, respect and protect women in their time of greatest need.” (Together 

for Yes:14) 

 

Kampagnen skaber et identifikationstilbud, der er svært at sige nej til. For hvem vil ikke 

være et åbenhjertet, medfølende og støttende menneske, der repræsenterer tryghed, 

respekt og kærlighed? Endnu engang iagttager vi, hvordan det affektive kan ses som et 

mobiliserende element i kampagnen. Siger man ja til tilbuddet, kan man ikke sige nej i 

afstemningen. 

 

Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke findes et ydre i kampagnens kommunikation, 

som vi også erfarede i anden delanalyse. For de modsatrettede følelser knyttes implicit til 

de subjekter, der ikke ønsker at ændre lovgivningen. Vil man ikke forandre 

abortlovgivningen, er man således en del af de konstitutive ydre, der repræsenterer utrygge 

og uempatiske følelser. Vi har tidligere i opgaven præsenteret læseren for nedenstående 

citat af den tidligere irske fodboldspiller Richie Sadlier, hvori han beskriver hvilken type 

person, der stemmer imod at ændre abortlovgivningen: 

 

“So, if you’re still unsure how you’ll vote, go by how you think you’d respond to a woman 

who is asking you personally for help. If you’d usually pretend you’re not home, vote No. If 

you’re the type that would ignore her calls on your phone, vote No. If you’d prefer to enforce 

your will on her and deny her a choice in what she should do, then vote No because that’s 

the Eighth amendment in action.” (Together for Yes:12) 

 

Som et alternativ til den nuværende samfundstilstand tilbyder kampagnen ikke blot et 

identifikationstilbud. De tilbyder også vælgerne en helt anden fremtid, som en sikker 

fremtid - ligesom vi iagttog, Vote Leave også forsøger at fremstille Brexit-scenariet som. For 

irerne præsenteres denne fremtid som en tryg og reguleret situation for kvinderne. 

Situationen fremstår nærmest som ubekymret for kvinderne, hvilket eksempelvis kan 

iagttages i nedenstående citat fra et af kampagnens politiske briefs. Her skrives den trygge 

fremtid op imod en utryg nutid, hvor aborter foretages i det skjulte: 
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“Removing the 8th Amendment from the Constitution will pave the way for women to access 

safe and legal abortion in the first 12 weeks of pregnancy. It will provide a safe, regulated 

alternative to, and eliminate the risks associated with, the use of online abortion pills outside 

the law. It will also address the harms experienced by women who travel abroad to access 

abortion.” (Together for Yes:6) 

 

Følelserne klistrer til kampagnens diskurs om at enable, fordi de fremstiller en grænse 

mellem et før og et efter folkeafstemningen. Det bliver til et spørgsmål om at stemme for 

en fremtidig forandring, hvis tryghedsfølelsen skal aktualiseres. Ingen forandring er derfor 

også et aktivt valg, hvilket eksemplificeres i nedenstående Twitter-grafik: 

 

 
(Grafik: Twitter, Together for Yes, 2018f). 

 

For som billedet fortæller, er dét ikke at stemme det samme som at stemme nej. Hvad der 

synes at være en passiv handling, bliver af kampagnen fremstillet som en aktiv stillingtagen 

for at mobilisere vælgerne til at stemme. 

 

Ovenstående viser, at Together for Yes-kampagnen opstiller samme rammer for irernes 

handlerum, som Vote Leave gør for briterne. De klistrer negative følelser til den nuværende 

situation og de mennesker, der ikke mener, at den skal ændres. Og de præsenterer et 

alternativ - en ønsket situation, hvortil der klistres positive følelser, som aktiveres, hvis 

vælgerne stemmer for forandringen. Hvor briterne trues direkte af et frygtsomt objekt, som 

de kan undslippe, så møder de irske vælgere et objekt, de skal beskytte. Ved at knytte et 

fælles vi til kærlige, empatiske følelser og en beskyttertrang over for kvinderne, skal 
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distancen til det politiske projekt synes mindre, og tilbøjeligheden til at stemme på sagen 

bliver større. 

 

Et kryds for kærlighed 

 

Ligesom de irske kvinder møder en ydre trussel i form af abortlovgivningen, konstruerer 

også Marriage Equality en fælles fare for homoseksuelle australiere. Ikke mod deres 

sundhed som i Irland men mod deres ret til at udleve deres kærlighedsliv. Landets 

ægteskabslovgivning diskriminerer en del af Australiens befolkning, lyder det fra 

kampagnen. Det ser vi blandt andet i nedenstående citat fra et åbent brev på kampagnens 

hjemmeside: 

 

“Denying people the right to marry sends a clear message that discrimination on the basis 

of sexual orientation is acceptable in Australia, a message we cannot support. Intolerance 

and homophobia in the community and workplace are exclusions that we actively take steps 

to counteract across our organisation and marriage equality is an essential part of this 

ethos.” (Marriage Equality:35) 

 

Kampagnen knytter negative følelser som discrimination, intolerance og homophobia til 

objektet, som er ægteskabslovgivningen. De homoseksuelle bliver ofre i mødet med det 

truende objekt og den nutidige tilstand, der bindes sammen af negative følelser. Selvom 

det er loven, der diskriminerer, iagttager kampagnen en menneskelig fortælling om 

fællesskab og undgår at tale om paragraffer og procedurer. 

 

I afsnittet om vi’et i analysens anden del berørte vi, hvordan det at inkludere nogen får 

mening ud fra grænsen til dem eller det, der ikke inkluderes, hvorfor der er tale om 

inklusionens umulighedsbetingelse. Det er også på spil i ovenstående citat, hvor 

organisationerne udtaler, at de er imod dem, der ekskluderer. Følelserne om intolerance, 

homophobia, exclusion og discrimination binder derfor ægteskabslovgivningen sammen 

med dem, der støtter den. Ved at ekskludere dem, der selv ekskluderer, mobiliserer 

kampagnen samtidig et inkluderende fællesskab af dem, der støtter sagen. Det 

sammenhold, Marriage Equality forsøger at etablere i den følelsesmæssige afstandstagen 

til kampagnens andet, udgør mulighedsbetingelsen for, at sammenholdet kan eksistere. Det 

er altså i tilblivelsen af negative emotionelle koblinger til de ekskluderende, at kampagnen 

danner positive emotionelle koblinger mellem de homoseksuelle og deres støtter i det 

australske samfund. 
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Marriage Equality forsøger dog at nedtone omfanget af den gruppe, der ekskluderer de 

homoseksuelle, hvilket blandt andet ses i nedenstående nyhed, der i kampagneperioden 

blev lagt op på kampagnens hjemmeside: 

 

“Australians too are now more accepting. We believe we have eliminated discrimination 

from our hearts. It’s time to eliminate it from our laws… Treating people unfairly and 

unequally is a thing of the past. We are a decent and fair nation, and our attitudes have 

evolved over time on a range of issues – including race, sexuality and gender.” (Marriage 

Equality:16f) 

 

I nyheden skaber kampagnen en fortælling om, at der tidligere har eksisteret en trussel mod 

de homoseksuelle, men at australierne ikke længere opfører sig diskriminerende. 

Kampagnen iagttager, at det nu kun er loven, der diskriminerer, hvilket dermed bliver det 

farlige objekt. 

 

Samtidig præsenteres borgerne for et tilbud om at identificere sig selv som decent and fair. 

Takker vælgerne ja til det identifikationstilbud, kræver det, at de stemmer ja til at ændre 

ægteskabslovgivningen. Kampagnen mobiliserer således befolkningen til at handle på en 

bestemt måde, hvis de skal genkende sig selv i de emotionelle koblinger, kampagnen 

opstiller - ligesom vi iagttager det i Storbritannien og Irland. 

 

Når kampagnen mobiliserer befolkningen gennem affekter om kærlighed og støtte til 

homoseksuelle, gøres homoseksuelle på den ene side til ofre i mødet med lovgivningen og 

på den anden side til objekter for nationens kærlighed i mødet med vælgerne. Det ser vi 

også i kampagnevideoerne. 

 

I den følgende video introduceres vi for et homoseksuelt australsk par. Videoen følger de 

unge mænd i to sideløbende forløb. Et forløb som gengiver parret på en tur til den strand, 

hvor de blev forlovet, og et forløb hvor de sidder sammen i en have og genfortæller det, der 

er sket, siden aftenen på stranden. Skiftevis hører vi dem fortælle om folkeafstemningen, 

og hvilken indstilling deres forældre har til den. Nedenstående stilbilleder er fra videoens 

to forløb. Det ene gengiver parrets tur på stranden, hvor solen er ved at gå ned og farverne 

er gyldne. Det andet viser parret i en have og er gengivet i mere klare, naturlige farver. I 

begge forløb lyder vinden, der blæser i baggrunden og rolige toner fra en spansk akustisk 

guitar: 
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(Film: Marriage Equality, Facebook, 2017b). 
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Videoen normaliserer det homoseksuelle forhold, når dens scener spiller på 

populærkulturelle fremstillinger af parforholdet (som eksempelvis scenen på stranden), 

hvor det som regel er en mand og en kvinde, der er i fokus. I videoerne her er 

hovedpersonerne dog skiftet ud med to mænd for at illustrere, hvordan ægte, dybfølt 

kærlighed ikke er forbeholdt heteroseksuelle par. 

 

Som vi så i Irland, spiller også denne kampagne på vælgernes empati, der her binder en 

bestemt gruppe af subjekter sammen via kærlighedsaffekter. På det sidste stilbillede 

beskrives, hvordan den ene af mændenes forældre tidligere har været imod en ændring af 

lovgivningen, men nu er so supportive og so loving. De kærlige og støttende følelser er først 

og fremmest forbeholdt dem, der ønsker at videregive dem til de homoseksuelle, som det 

forholder sig i videoens fremstilling af forældrene. Videoens narrativ binder vælgerne - 

subjekterne - sammen i relationen til objekterne - det homoseksuelle par. Den relation 

skabes ikke blot gennem videoens narrativ, men også ved sanselig stimulering i form af 

farver og lyd, der inkluderer vælgerne i parrets forhold og historik. 

 

Således distribueres følelserne omkring parret gennem videoens effekter til vælgerne. 

Kærlighedsfølelserne mobiliseres mellem ofrene for lovgivningen - illustreret ved det 

homoseksuelle par i filmen der ikke må gifte sig - og vælgerne, der har mulighed for at 

stemme for en lovændring, så parret kan få deres ønske om ægteskab opfyldt. Affekterne 

skaber altså mulighed for at samle vælgerne ved empati og indlevelse med objekterne.8 

  

Kampagnen forsøger også at mobilisere dem, der ikke nødvendigvis er enige i det politiske 

projekt. Kampagnen giver nemlig tvivlerne mulighed for at identificere sig med positive 

karaktertræk frem for med de objekter, der skal beskyttes. Her handler det mere om 

vælgerne selv, end det handler om de homoseksuelle. Det ser vi blandt andet i følgende 

citat, der er fra et oplæg, hvor kampagnen fortæller om lighed: 

 

“It’s time to update our marriage laws to reflect the values we’re most proud of, so that all 

Australians have the same opportunities for love and happiness. Together we can achieve a 

fairer and more inclusive country for all of us.” (Marriage Equality:13) 

 
 

8Alternativ fortolkning: Der er ingen grund til at ændre på lovgivningen, for som videoen viser, er parret i 
videoen glade, da de allerede nu har muligheden for at vise deres kærlighed frem og være et par i det 
offentlige rum. De bliver ikke engang vrede på deres familiemedlemmer, hvis de stemmer nej til at ændre på 
lovgivningen. 
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De australske vælgere får her præsenteret en mulighed for at genkende sig som en del af 

en gruppe, der har værdier, de kan være stolte af. En gruppe man kan identificere sig med 

ved at stemme ja. 

 

Kampagnens følelsesmæssige fortælling handler om kærlighed på flere forskellige planer. 

Afstemningen er en kamp for at forsvare de homoseksuelles kærlighed. Det er en måde at 

videredistribuere egen kærlighed til en særlig befolkningsgruppe på. Kampagnen giver 

mulighed for, at vælgerne kan skabe en fortælling om sig selv som værende mennesker med 

gode, stolte værdier. Tre følelsesmæssige planer aktiveres altså, hvis vælgerne stemmer på 

Marriage Equality’s sag. Dermed får flere vælgergrupper mulighed for at relatere til det 

politiske projekt, der skaber et handlerum, som virker åbent. Men ligesom i Storbritannien 

og Irland tilbydes australierne kun at blive bærere af de positive følelser, hvis de stemmer 

på kampagnens sag - en sag man hverken kan eller vil sige nej til, da kampagnen eliminerer 

den mulighed. Handlerummet er altså lige så snævert som i de to foregående kampagner: 

Det er enten eller, når vælgerne sætter krydset. 
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Analysens delkonklusion 

 

Læseren har været igennem en analytisk tretrinsraket, der har strakt sig over tre 

delanalyser. 

 

I første delanalyse fremanalyserede vi, hvordan kampagnerne fremstiller et problem og 

deres politiske projekt som løsningen herpå. Det understøttes af deres grænsedragninger 

til et diskursivt ydre, som udgør kontrasten til det, kampagnerne forsøger at skabe diskursiv 

mening om. 

 

I anden delanalyse viste vi, hvordan Laclaus populismebegreb er til stede i kampagnerne. 

Det gjorde vi ved at udfolde, hvilke kommunikative virkemidler kampagnerne anvender i 

deres forsøg på at overbevise vælgerne om, at deres sag er den rette at stemme på. 

 

I tredje delanalyse fremanalyserede vi, hvordan kampagnerne gennem affekter forsøger at 

bringe vælgerne tættere på den politiske sag og mobilisere dem til handling. 

 

Vi vender nu tilbage til den populismeopskrift, vi præsenterede læseren for i indledningen 

til anden delanalyse for at konkludere, hvordan vi iagttager populismelogikken i 

kampagnerne. 

 

Forskellige krav ækvivaleres omkring en tom betegner 

 

For alle tre kampagner gælder det, at de opstår i politiske brud, der ryster den hidtidige 

samfundsorden og derved åbner for nye alternative samfundsordener. 

 

I Vote Leave-kampagnen tilbyder kampagnen et alternativ til EU-medlemskabet, hvor den 

nationale kontrol genvindes og den tidligere britiske storhedstid genetableres. Control er 

den tomme betegner, momenter som suverænitet, demokrati og sikkerhed knytter sig til. 

Vi iagttager momenterne som en række politiske krav, der kun kan indfries, hvis kontrollen 

tages tilbage ved, at vælgerne stemmer for at forlade EU-samarbejdet. 

 

Marriage Equality artikulerer om definitionen på ægteskabet, så den også inkluderer 

samkønnede par. Hermed opnår alle australiere equality, som er den tomme betegner, der 

repræsenterer en række forskelligartede krav. Kampagne knytter eksempelvis krav om 

kærlighed, frihed og lykke til betegneren, og hvis den indfries, gør de andre krav det også. 
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I Irland iagttager Together for Yes alternativet til den givne samfundsorden som dét at 

stemme ja til at afskaffe den nuværende abortlovgivning. Alle krav artikuleres omkring 

muliggørelsen af netop den forandring. Budskabet universaliseres, ligesom det er tilfældet 

i de to andre kampagner, ud fra den tomme betegner enable, der rummer ligestillede krav 

om alt fra lægeløfter til omsorg for kvinderne. 

 

Fælles for kampagnerne er, at temaet for folkeafstemningerne skaleres op til at omhandle 

mere end en afstemning om ét emne - temaet gøres til landets fortælling om sig selv, 

hvorfor folket anråbes. I Storbritannien handler det om landets fremtidige suverænitet. I 

Australien bliver retten til samkønnede ægteskaber en svingdør, der skal sikre, at 

homoseksuelle er lige alle steder i samfundet. I Irland gøres fri abort til et spørgsmål om en 

længe ventet forandring af samfundet. 

 

Kampagnerne er desuden fælles om at anvende forandring på to forskellige måder. De 

italesætter på den ene side folkeafstemningerne som en enestående mulighed for at skabe 

forandring, som vælgerne skal gribe. På den anden side forsøger kampagnerne at nedtone 

forandring ved at fortælle, at den ikke bliver en omvæltning af det velkendte. 

 

Konstruktionen af en folkelig pol 

 

Vi har iagttaget, hvordan kampagnerne konstruerer en folkelig pol, som står i et 

antagonistisk forhold til noget andet. 

 

Kampagnerne forsøger altså at konstruere et folk og mobilisere en folkelig pol gennem 

handlinger og værdier. Vote Leave-kampagnen forsøger at konstruere det britiske folk som 

et modigt folk, der skal kæmpe imod EU og tage kontrollen tilbage til Storbritannien, der 

således kan genfinde sin suveræne storhedstid. I Irland bliver den folkelige pol konstrueret 

som empatiske mennesker, der skal beskytte og give tryghed til en sårbar gruppe i 

samfundet. Og i Australien konstrueres det fælles vi som tolerante, åbne og kærlige 

vælgere, der skal sikre homoseksuelle et lykkeligere liv. 

 

Samtidig forsøger kampagnerne at samle den folkelige pol ved at lade vælgerne 

repræsentere hinanden. Repræsentationselementet går på tværs mellem befolkningen: 

Det er også på vegne af venner, kollegaer og naboer, vi’et stemmer på den politiske sag. 

Den fællesskabsfølelse kampagnerne konstruerer fremstiller emnet for afstemningen som 
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et nært anliggende for den enkelte vælger. I Storbritannien stemmer vælgerne derfor ikke 

for et fremmed fællesskab, men for en national identitet briterne imellem. I Australien og 

Irland stemmer vælgerne ikke for en distanceret gruppe af henholdsvis homoseksuelle og 

uønsket gravide. De stemmer for deres homoseksuelle bror eller for den kvinde, de elsker. 

 

En antagonistisk modsætning 

 

Det konstruerede vi, som beskrevet ovenfor, er ikke udelukkende omfavnende, da der 

kommunikeres om et ekskluderende ydre - et dem, der står i kontrast til kampagnernes 

vi. Kampagnerne gør nemlig brug af antagonisering som en populistisk mobilisering af 

folket og skaber en modsætningsfyldt skillelinje mellem, hvad der er inden for og uden 

for kampagnernes diskurser. 

 

Især i Vote Leaves tilfælde iagttager vi en eksplicit opdeling i forhold til, hvem og hvad der 

er og ikke er en del af deres politiske projekt. Kampagnen repræsenterer en genskabelse af 

Storbritannien som selvstændig nation, der skal realiseres ved at tage kontrollen tilbage til 

det britiske folk, mens EU og det britiske parlament er det ydre, som repræsenterer den 

modsatte situation og truer kampagnens eksistens. 

 

Mindre konfliktuel er retorikken umiddelbart hos Marriage Equality og Together For Yes, 

men også disse kampagner har en yderside, der ekskluderer: Bibeholdelsen af status quo, 

som i Australien fører til et lukket, diskriminerende samfund og i Irland fører til en 

forværring af kvinders rettigheder og tryghed. 

 

Identifikationstilbud gennem affektive forbindelser 

 

I den affektive dimension skaber kampagnerne en negativ kobling af nogle følelser og en 

positiv kobling af andre følelser til henholdsvis subjekter og objekter. Følelserne 

understøtter kampagnernes artikulation om problemet i samfundet og løsningen herpå. 

Subjekterne må i disse emotionelle narrativer træffe et valg om, hvilke følelser de vil være 

bærere af. Tager vælgeren imod kampagnernes identifikationstilbud, bliver det svært for 

dem at sige nej til kampagnens sag og derved stemme i modstrid hermed. 

 

Når kampagnerne forsøger at forme det kollektive vi ved at klistre følelser til de i analysen 

iagttagede objekter og subjekter, så får vælgerne ingen forklaring på, hvad følelserne 

indebærer. Således kan vælgerne knytte egne oplevelser af følelser til projektet. 



  

 

 

 

124 

 

Kampagnerne leverer derfor en forståelsesramme, som vælgerne kan indskrive egne 

frustrationer og oplevelser ind i. 

 

Det tidslige aspekt er også interessant. For når Together for Yes skriver, at lovliggørelsen af 

abort vil gøre de irske kvinder tryggere i fremtiden, når Marriage Equality fortæller, hvordan 

muligheden for at indgå i et ægteskab vil bringe lykke i de homoseksuelles liv, og når Vote 

Leave kommunikerer, at Brexit vil gøre livet bedre for briterne, så finder disse følelser sted 

i forventningen om fremtiden. Kampagnerne kan ikke garantere tryghed, lykke og kontrol, 

da de hverken kan forudsige fremtiden eller kontrollere, hvordan begivenhederne opleves. 

 

Vi har ikke blik for vælgernes bevæggrunde for at stemme, som de gjorde, og vi har ikke 

som intention at argumentere for, at brugen af populisme er en forudsætning for, at man 

kan vinde en folkeafstemning. Vi har derimod prøvet at vise, hvordan populismen er en 

logik, der er til stede i alle politiske kampe. 

 

Analysens konklusion har vakt en undren i os. For hvis populismen er til stede overalt, finder 

vi det oplagt at diskutere, hvorvidt logikken har konsekvenser for demokratiet, som vi 

kender det. Med det in mente sætter vi nu punktum ved analysen og begiver os ud i en 

diskussion af netop det. 
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Polemik om populismen 

 

I vores undersøgelse af kampagnernes tværgående diskursive mønstre, finder vi, at en 

populistisk logik går igen i kampagnernes kommunikation. Vi har altså iagttaget 

populismens væsen, udtryksform og virkemidler i det empiriske materiale. I denne sidste 

del af specialet diskuterer vi, hvorvidt populismen kan iagttages som en farbar vej for 

demokratiet set i lyset af både en deliberativ demokratiforståelse og en agonistisk 

pluralistisk demokratiforståelse. 

 

Udgangspunktet for diskussionen er Chantal Mouffes demokratibegreb om agonistisk 

pluralisme (Mouffe 2005) samt Princeton-professor Jan-Werner Müllers kritik af 

populismen som værende antidemokratisk (Müller 2016a;b). Med sit essay Hvad er 

populisme? (Ibid.) og et stort antal øvrige publikationer, har Müller bidraget til og influeret 

et mainstream9 blik på populisme, og af den grund finder vi det relevant at udfolde netop 

hans kritik. I forlængelse af Müllers kritik opponerer han imod særligt Mouffes forståelse af 

logikken (Müller 2016a:123f), hvorfor vi finder det interessant at iagttage de to teoretikeres 

blik på populismen. I de kommende afsnit introducerer vi løbende forskellige 

demokratiforståelser, og forklarer hvilken plads populismelogikken har i dem. 

 

“Populismen er antipluralistisk og antidemokratisk” 

 

Ligesom mange andre steder i specialet plukker vi begreber fra en teori, der fylder flere 

bøger. Derfor zoomer vi ind på to af de teser, som Jan-Werner Müller opstiller, når han 

forklarer om populismen, som han kalder antipluralistisk og antidemokratisk (Müller 

2016a:19f;134f). 

 

Populister påstår, ifølge Müller, at de repræsenterer folket. De tager patent på 

folkeligheden, når de fremstiller sig selv som den eneste legitime repræsentant for det 

sande folk (Müller 2017). Müller bruger blandt andre USA’s præsident Donald Trump som 

eksempel, da han citerer præsidenten for i maj 2016 at have sagt: “The only thing that 

matters is the unification of the people - because the other people don’t mean anything,” 

(Ibid.). Denne eksklusive repræsentation, populister mener at besidde, er moralsk og ikke 

empirisk funderet, forklarer Müller (Müller 2016a:135). Dem, der er uenige med 

 
 

9Vi definerer mainstream som en hovedstrømning i den brede, offentlige debat. 
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populisterne, er således ikke en del af det sande folk, og politikere, der måtte mene det 

modsatte af populisterne, stemples som illegitime og som en del af en korrupt, amoralsk 

elite (Ibid.:19f). Populister anerkender ikke en legitim politisk uenighed som en mulighed, 

og de er derfor ikke blot antielitære men også antipluralistiske. Samtidig er de 

antidemokratiske, da de påstår, at de repræsenterer folket og dets vilje, uagtet hvem og 

hvor mange der i realiteten er tale om. De anerkender derfor ikke, at det i det 

repræsentative demokrati er stemmeandelene, der afgør, hvem der repræsenterer folket 

(Ibid.:20). 

 

Men hvorfor så overhovedet stemme på disse populister, hvis de både er antidemokratiske 

og antipluralistiske, spørger Müller sig selv i sit essay (Müller 2016b:76f). En af de primære 

grunde hertil er, at populisterne opfylder vores Broken Promises of Democracy (Ibid.). Det 

vil sige drømmen om, at hele folket får magten, sådan som vi fra tid til anden får fortalt, at 

demokrati kan oversættes til: Et styre hvor alle - ikke blot flertallet - bestemmer. 

Populisterne fortæller os, at hvis vi vælger de rette repræsentanter, der varetager folkets 

fælles vilje, så vil folkets krav blive opfyldt. Men det afstedkommer, at folket er ét, og at alt 

der står i modsætning til dette folk forsvinder (Ibid.:77). 

 

Populismen er altså ikke en farbar vej for demokratiet, iagttager Müller, men liberale 

demokrater bør ikke forsøge at eliminere populisterne ved at ekskludere dem fra 

demokratiet, forklarer han (Müller 2016a:136f). For at tale med populisterne er ikke det 

samme som at tale som dem (Müller 2016b:84). Det, der er brug for, er ifølge Müller en 

“nøgtern debat” og ikke en “moralsk ladet” debat om grundlæggende beslutninger om den 

politiske kurs (Müller 2016a:128). Om ikke andet så bare for, at de liberale demokrater kan 

“sætte fakta på plads” (Ibid.:136).  

 

Müller mener ikke, at vælgerne blot kan præsenteres for informationer og statistikker, så 

de holder sig ude af, hvad han vil betegne, som populisternes fangarme, men han mener, 

at “rigtige argumenter og beviser” kan gøre en forskel (Müller 2016b:84). 

 

Mellem to modeller for demokratiet 
 

Jan-Werner Müller nævner det ikke direkte, men ovenstående forsøg på at imødekomme 

populismen leder vores tanker hen mod idéen om det deliberative demokrati. En 

demokratimodel vi også har iagttaget andre teoretikere bringe i spil som våben mod 
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populismen. Særligt i forbindelse med idéen om indførelsen af borgerråd, som også Müller 

har nævnt som et bud på at “give demokratiet nyt liv” (Rottbøll 2019). 

 

Borgerråd består af en samling af tilfældigt udvalgte, repræsentative borgere, der mødes 

og debatterer et aktuelt emne baseret på indlæg, fakta og oplæg fra fagfolk, andre borgere, 

partskilder eller lignende (Palese 2018). Debatterne munder ofte ud i anbefalinger, som 

borgerrådet sender til et parlament (Ibid.). Rådene har altså ingen lovgivende eller 

dømmende magt. Borgerråd danner ifølge tilhængere grobund for, at folket på et oplyst 

grundlag indgår i debatter og tager stilling til eksempelvis lovforslag (Hansen 2008:5f). De 

finder frem til, “hvad folk i virkeligheden ville mene, hvis de fik tid til at tænke en problematik 

ordentligt igennem” (Benedictus 2019). Motivationen for at indføre borgerråd synes drevet 

af et ideal om det rationelle frem for det emotionelle (se f.eks. Nielsen 2019). 

 

Samme fundament som idéen om borgerråd bygger også den deliberative demokratimodel 

på. Teorien tager afsæt i traditionen om deltagelsesdemokratiet, som den udbygger og 

udskifter dele af (Hansen 2008:5f). I det deliberative demokrati skal den klassiske tanke om 

et offentligt forum genindføres. Et forum der skal danne rammerne for rationelle debatter 

og en konsensus om, hvad det fælles gode er (Ibid.). Centralt for denne demokratiopfattelse 

er den såkaldte force-less force, som er en slags magtfrit rum, der afholder sig fra at udpege 

en privilegeret position for magten (Ibid.:6). Det er nemlig igennem de rationelle 

diskussioner i den “magtfrie” debat, at det bedste argument skal findes. Det deliberative 

demokrati adskiller sig fra deltagelsesdemokratiet, da det ikke nødvendigvis baserer sig på 

den brede befolknings repræsentation forstået på den måde, at selvom alle har muligheden 

for at blive hørt, er det ikke nødvendigvis alle, der bliver det (Ibid.:7). Derfor er det heller 

ikke givet, at et forslag som har flertallet af stemmerne, er det rigtige, eller at et forslag med 

færrest stemmer er det forkerte. Det afgørende er derimod en magtfri debat, som fordrer, 

at det bedste argument bliver det vindende argument (Ibid.:8f). 

 

I modsætning til den magtfri debat som nævnt ovenfor, står Chantal Mouffes bud på en 

demokratimodel. Den har været under udvikling og blev først benævnt som det radikale 

demokrati (Laclau & Mouffe 1985), men er siden kendt som agonistisk pluralisme (se f.eks. 

Mouffe 2005). Mouffe iagttager demokratiet som værende konfliktfyldt. Det er på den 

præmis, hun skaber idéen om agonistisk pluralisme. Den vender vi tilbage til senere. Først 

introducerer vi Mouffes tanker om, hvordan den konfliktfyldte relation skal iagttages. 
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I analysen iagttog vi, hvordan Laclaus antagonismebegreb var på spil i kampagnematerialet. 

Har læseren brug for en genopfriskning, står de analytiske pointer blandt andet på side 83ff. 

Det vi i høj grad tager med os fra Mouffes teori om det agonistiske pluralistiske demokrati, 

er hendes blik for netop det agonistiske. Frem for at anskue modparten gennem en 

antagonistisk grænsedragning mellem ven/fjende, som er en distinktion vi har iagttaget i 

analysen, mener Mouffe, at man bør iagttage gennem en ven/modstander-distinktion 

(Mouffe 2005:19f). Det indebærer, at modstanderens eksistens opfattes som værende 

legitim og ikke som noget, der skal tilintetgøres. I en agonistisk relation spiller 

modstanderen altså på samme demokratiske banehalvdel som en selv (Mouffe 2005:20). Et 

eksempel på det kunne være gangene på Christiansborg, hvor forskellige partier anerkender 

hinandens ret til at eksistere og kæmpe på lige vilkår, selvom de er uenige om, hvornår og 

hvordan en kamp er vundet eller tabt. Partierne er altså modstandere, men ikke fjender. En 

pointe som kan illustreres ved alliancen mellem SF’eren Serdal Benli og Venstre-manden 

Mads Fuglede, der delte kampagnebil ved det seneste folketingsvalg, som vist på 

nedenstående billede:  

 

 
(Som det fremgår af billedet, indgår de to politikere i en ven/modstander-distinktion, selvom de er på tværs 

af politiske ske ((Redder 2018)). 

 

Fjenden findes dog stadig i Mouffes teori, men præmissen for at man kan iagttage nogen i 

en fjendtlig relation er, at ens modpart befinder sig i en anden arena, hvor der ikke spilles 

efter demokratiets regler. Der kunne for eksempel være tale om ekstreme 
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højreradikaliserede bevægelser, der anvender vold som middel for at opnå deres mål. Som 

vi læser Mouffe er den antagonistiske kamp berettiget, så længe den foregår mellem 

legitime fjender. Ovenstående blik på det antagonistiske og agonistiske skal ikke forstås som 

en diskussion om enten eller, da antagonistiske relationer altid potentielt vil være til stede 

i det politiske (Mouffe 2005:21;29ff). 

 

Som det burde fremgå nu, beskæftiger vi os med to teoretikere, hvis blik på 

populismelogikken og det ideelle demokrati adskiller sig fra hinanden. Efter selv at have 

iagttaget hvordan det populistiske er i spil i de tre kampagner, ønsker vi at nuancere 

debatten om den normative forståelse af populismen. På de kommende sider udfolder vi 

derfor en diskussion om populisme, magt og kommunikation set i lyset af Müllers 

kritikpunkter og idéen om det deliberative demokrati. Samtidig ønsker vi - nu hvor vi har 

iagttaget populismen som fællesnævner på tværs af kampagnerne - at diskutere, hvornår 

kampagnerne adskiller sig fra hinanden, og hvordan de hver især positionerer sig i forhold 

til Müllers og Mouffes blikke. 

 

Vi diskuterer i kommende afsnit, hvorvidt populismens kan indgå på demokratiets vilkår set 

ud fra henholdsvis Müllers blik og det deliberative demokrati samt Mouffes blik og det 

agonistiske pluralistiske demokrati. Vi diskuterer altså, om populismens tilstedeværelse 

iagttages som antidemokratisk. Den diskussion udspiller sig i tre runder, som tager 

udgangspunkt i folkets repræsentation, relationen til det konstitutive ydre og brugen af 

affekter. 

 

Hvem er folket?  

 

Müllers kritik af populismen beskæftiger sig først og fremmest med, hvem der har lov til at 

repræsentere folket. Han kritiserer populisterne for at gøre krav på en eksklusiv 

repræsentation af folket, som er moralsk og ikke empirisk funderet. Det kritikpunkt 

anfægter vi, da vi qua vores diskursteoretiske optik iagttager folket som en konstruktion. Et 

folk er ikke en given størrelse, der findes i sin helhed et sted. Folket findes nemlig ikke 

derude, det kan ikke gøres til en målbar enhed, og alle vil derfor aldrig blive inkluderet. For 

folket vil altid være konstrueret af forskellige parter, der kæmper om at definere det, og i 

den kamp er grænsedragningen til et andet nødvendigt. Når en partikulær identitet 

universaliseres, ekskluderes andre identiteter. Derfor vil inklusionen aldrig være 

fuldstændig, som også Allan Dreyer Hansen skriver i artiklen Folket Eksisterer Ikke, hvis 

pointer har været givtige for denne diskussion (Hansen 2017:10f). Det, at ekskludere nogen, 



  

 

 

 

131 

 

er i sagens natur en betingelse for, at vi overhovedet kan samles om en sag - det er en 

forudsætning for den hegemoniske proces (Laclau & Mouffe 2002:152). Det er således et 

vilkår, vi bliver nødt til at anerkende og acceptere i stedet for at kritisere kampagnerne for 

at være antipluralistiske. Vi iagttager således ikke, at antipluralismen er forbeholdt 

populisterne, som Müller forklarer det. I enhver meningsdannelse sker en eksklusion. Selv 

de politiske projekter, der fremstår omfavnende, er underlagt inklusionens 

umulighedsbetingelse (Ibid.:151f) - et paradoks som vi har behandlet i analysens anden del. 

 

Eksempelvis har vi iagttaget, hvordan inklusionens umulighedsbetingelse er på spil i Irland 

og Australien. Flere steder i kampagnematerialet læser vi, hvordan de to kampagner 

forbeholder sig retten til at definere, hvilke værdier irerne og australierne står for. Müller 

vil sandsynligvis iagttage nedenstående citater som eksempler på, at kampagnerne 

konstruerer et moralsk sandt folk over for det amoralske, hvorfor de kan betegnes som 

populistiske: 

 

“As we move into the final stages of this debate, people want to make the right decision on 

this matter. When people reflect on the fact that abortion pills are being imported every 

single day, with all of the attendant risks and jeopardy, and in the shadow of a potential 

sanction of 14 years, they understand why the 12-week provision came to be”. (Together for 

Yes:1) 

 

"This broad groundswell of support shows that the overwhelming majority of Irish people 

want to change our abortion laws because they are too harsh." (Together for Yes:17) 

 

“Marriage is something Australians value and respect”. (Marriage Equality:14) 

 

“Australians too are now more accepting. We believe we have eliminated discrimination 

from our hearts. It’s time to eliminate it from our laws”. (Marriage Equality:16) 

 

Når populisterne hævder at repræsentere folket, som vi iagttager det i ovenstående citater, 

er de ifølge Müller antidemokratiske og antipluralistiske, fordi de ikke legitimerer andre 

dele af befolkningen, udover det sande folk. Andres holdninger stemples som illegitime og 

som en del af en korrupt, amoralsk elite, skriver Müller.  

 

Men ligesom folket ikke findes empirisk, gør eliten det heller ikke. Kategorierne er diskursivt 

konstruerede, og vi iagttager, at den australske og irske kampagne er eksempler på, 
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hvordan systemkritikken ikke partout er antidemokratisk. Kampagnerne iagttager sig selv 

som forkæmpere for en minoritet, der ikke har de samme rettigheder som den resterende 

befolkning. Vi iagttager et konstitutivt ydre i ovenstående citater, men fjenden er ikke en 

personificeret elite. Fjenden er snarere en ånd, et værdisæt, en samfundstilstand. Together 

for Yes og Marriage Equality forsøger begge at konstruere en grænsedragning til det, der 

ekskluderer, diskriminerer og behandler homoseksuelle og kvinder uretfærdigt. 

Kampagnerne eksluderer altså dem, de ikke mener spiller efter de demokratiske 

spilleregler. Således fremstår kampagnerne både pluralistiske og demokratiske. 

 

Vi forstår Müllers kritik så langt, at når kampagnerne artikulerer om værdier og holdninger 

for en given gruppe, som var de gældende for hele befolkningen, udelukkes andre gruppers 

interesser. Forskellene udviskes, og vi’et mister måske blikket for, at nogle har andre krav 

end dem selv. 

 

Gennem et diskursteoretisk blik er vi grundlæggende kritiske overfor det faktum, at 

populisme kun er at finde i antipluralistiske bevægelser, sådan som Müller beskriver det. 

Eksklusion er en forudsætning for konstitutionen af mening, og i al tilblivelse af mening 

findes en grad af populisme. 

 

Forandring indefra   

 

Müller kritiserer populisterne for at være antidemokratiske i kraft af deres antipluralistiske 

træk. De anerkender ikke det repræsentative demokrati, for populisterne kan ikke 

repræsentere ét helt folks fælles vilje, sådan som de påstår. Mouffe står anderledes. 

 

En af betingelserne for hendes teori om det radikale demokrati er en grundlæggende tillid 

til det demokratiske systems institutioner. Det er igennem disse, det politiske system 

ændres (Mouffe 2013:119f). Samtidig mener Mouffe, at den legitime modstander bør 

iagttages gennem en agonistisk relation snarere end en antagonistisk relation - med mindre 

modstanderen er direkte udemokratisk. 

 

Vi læser Mouffe således, at kritik af institutioner er ønskværdigt, men at man samtidig må 

stole på, at forandring skal komme fra selvsamme institutioner. Man kan argumentere for, 

at den præmis er opfyldt alene på grund af det faktum, at vi beskæftiger os med 

folkeafstemninger: En institutionaliseret praksis der skal ændre systemet gennem systemet 

selv. For selvom det er op til borgerne at aktivere forandring, kommer vi ikke udenom, at 



  

 

 

 

133 

 

det parlamentariske system skal gennemføre den. I stemmehandlingen ligger der således 

en form for tillidserklæring til, at stemmeafgørelsen forvaltes, som de skal. Kampagnerne i 

både Australien og Irland opfordrer borgerne til at deltage aktivt i demokratiet og bruge 

deres indflydelse. De inddrager også repræsentanter fra det system, kampagnerne ønsker 

at forandre: Irsk sundhedspersonale og australske præster understøtter de politiske 

budskaber og bliver en del af det konstruerede vi. Det er et udtryk for, at kampagnerne har 

tillid til, at institutionerne gennemfører den forandring, befolkningen stemmer igennem. Vi 

iagttager samme logik i Storbritannien, selvom Vote Leave-kampagnen også udtrykker 

mistillid til det system, de vil forlade, hvilket er institutionerne i EU. Det ser vi blandt i 

nedenstående grafik fra kampagnens Facebook-side: 

 

 
(Grafik: Vote Leave, Facebook, 2016f). 

 

Kampagnen har derimod en grundlæggende tro på den nationale demokratiske proces, der 

kan og skal gennemføre et Brexit, hvis vælgerne stemmer for det, hvilket er præmissen for 

folkeafstemningen. I et interview til Information undrer Müller sig over, hvorfor Brexit-

fortalerne - som vi også tidligere har nævnt - inddrager repræsentanter fra det etablerede 

system, som de opponerer imod: 

 

“Nigel Farage vandt ikke Brexit-afstemningen selv, for han havde brug for de etablerede 

politikere fra De Konservative for at overtale vælgerne. “Han havde brug for respekterede 

politikere som Boris Johnson og Michael Gove til at fortælle briterne, at Brexit var en god 

idé, som de med god samvittighed kunne stemme for”, fortæller Jan-Werner Müller 

(Rottbøll 2019). 
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Vote Leave inkluderer netop repræsentanter fra det parlamentariske system, fordi de 

anerkender, at det er dem, der skal skabe forandring for Storbritannien. Det er ud fra en 

præmis om Mouffes agonistiske pluralistiske demokrati et argument for, at Vote Leave-

kampagnen ikke kan iagttages som værende antidemokratisk. Derfor peger vores diskussion 

på, at alle kampagnerne kan iagttages som værende demokratiske, fordi de mener, at 

ønsket forandring skal ske i de systemer, de kritiserer. Der er altså en tro på, at samarbejde 

med det etablerede kan fungere, og en tro på at vælgernes stemmer forvaltes korrekt i 

systemet - uanset udfaldet af afstemningerne. 

 

Men hvorfor er det tilfældet, at højrefløjseksempler som Brexit ofte fremstår som skurken, 

mens venstrefløjseksempler, som dem vi har behandlet i Irland og Australien, sjældent 

tilskrives populistiske, antidemokratiske tendenser? Vores speciale har netop vist, at casene 

deler mange træk, herunder også populistiske strømninger, og den udbredte tilgang til hvad 

der er populistisk, synes derfor normativ og blind. Det er en kritik, som også kan rettes mod 

Müller, der hovedsageligt peger på populisme som eksisterende på højrefløjen. Det eneste 

eksempel han nævner på venstrefløjspopulisme er Chavismo, som er en venstreorienteret 

ideologi fra Sydamerika10 (Müller 2019). Her må vi jævnfør specialets fund erklære os 

uenige ikke blot teoretisk, men også empirisk. Populister kan antage alle former, da det er 

en logik. Det kan være militarister, pacifister, tilhængere af Che Guevara eller af Ayn Rand. 

De kan være Green Peace-aktivister eller oliesheiker. Der kan ikke skelnes mellem 

populisme og det politiske spektrum, for populismen ser ikke partiske tilhørsforhold. Derfor 

kan den dog godt være antidemokratisk. 

Et passioneret demokrati 

 

Müller mener som tidligere nævnt, at “rigtige argumenter og beviser” kan gøre en forskel i 

kampen mod populisterne. En overbevisning der også står centralt i teorien om det 

deliberative demokrati. Vi ønsker ikke at gøre Müller til fortaler for at ville indføre 

 
 

10Chavismo er en socialistisk bevægelse, der voksede frem i Venezuela i 1990’erne. Den er bygget op omkring 
Hugo Chávez og dedikeret til en fundamental forandring af samfundet (Hawkins 2003). Jan Werner-Müller 
betegner den populistisk, da bevægelsen påstår at repræsentere det sande folk, mens den skriver sig op imod 
en elite og gør politisk opposition illegitim (Müller 2019). 
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deliberativt demokrati i samme grad som andre tænkere (se f.eks. Rostbøll 2018; Thorup 

2019), der eksplicit har udtrykt det. Men vi bruger hans tese som springbræt til at diskutere 

populismens handlerum i et demokrati baseret på det at finde det “rigtige” argument i et 

forum, hvor intet udpeges som en magtfuld betegner, og hvor kampen derfor ikke 

eksisterer. 

Med diskursteoretiske briller på kan vi ikke stille os tilfredse med en løsning, hvor affekter, 

uenigheder og forskelle nedtones til fordel for det konsensusbaserede demokrati, der er 

renset for politiske kampe (Mouffe 2005:30). For konflikten rummer affekt og passion, 

hvilket mobiliserer til handling og progression. Det skaber en forbundethed mellem vælger 

og det politiske system, der ellers ville opleves som teknokratisk og løsrevet fra den enkelte 

(Ibid.; Schou 2017:141f). 

Den deliberative tradition mener derimod, at man kan og bør løsrive magt fra demokrati og 

skabe et demokratisk samfund baseret på en herredømmefri dialog, hvor der kan opnås 

konsensus om det bedste argument (Hansen 2008:6f). Det vil sige et samfund, hvor tvang 

og magt ikke er en del af den demokratiske proces. Vi stiller os kritiske overfor den påstand. 

Vi mener, at man må acceptere magtrelationerne som konstitutive for det politiske. I stedet 

for at eliminere magt og konflikt, må vi konstruere uenighed som kompatibelt med 

demokratiske værdier - endda som nødvendige for demokratiet og dets udvikling. 

I stedet for at tale om ”mere oplysning til folket” som et demokratisk ideal med afsæt i det 

deliberative demokrati som et magtfrit rum (Ibid.:5f), bør vi anerkende, at magten er 

konfliktfyldt i demokratiet, og at konflikten rummer en grad af populisme. Derfor er det ikke 

muligt eller ønskværdigt at fjerne konflikten eller kvæle populisterne, ej heller i et 

borgerdemokratisk projekt. Hos Mouffe skabes demokratiet konstant netop i møder 

mellem identiteter, der deler spillebane, men som kæmper om, hvordan partikulære 

politiske spørgsmål skal se ud (Schou 2017:142). I stedet for at underkende magten, vil 

Mouffe skabe et rum der på én og samme tid er mangfoldigt og konfliktfyldt med plads til 

følelser og passion (Mouffe 2005:29f). Det handler om at skabe institutionelle rum, hvori 

konflikten mellem forskellige parter kan rummes jævnfør den agonistiske relation. 

 

I den agonistiske relation bliver uenighederne altså motoren, som driver demokratiet frem 

- ikke underminerer det (Ibid.). Man kan også læse disse uenigheder som krav, der ikke 

opfyldes. Derfor skrider den hegemoniske orden, og forandring muliggøres. Det kan 

eksempelvis resultere i, at et land sikrer minoriteters rettigheder, som vi ser det i vores case 

fra Australien. Vi anskuer således politisk kamp som en drivende faktor, der skaber 
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progression i samfundet. Samtidig har konflikten en mobiliserende effekt, for det er i 

kampagnernes passionerede kamp om at meningsudfylde den politiske sag, at vælgerne 

kaldes til stemmeurnerne og tager stilling til demokratiske projekter. 

 

Når det deliberative demokrati underminerer konflikten, undermineres også borgernes 

mulighed for at udtrykke uenighed og frustration. I kampen findes en ventil for 

befolkningen, for det er her, de får afløb for deres egne holdninger. I et magtfrit 

konsensusorienteret demokrati risikerer vi at fremdyrke en apatisk befolkning eller at lægge 

låg på en hel generations frustrationer, der risikerer at koge over. 

 

Vi må anerkende at stræben efter konsensus afstedkommes af uenigheder, og at den hele 

tiden udfordres af andre diskurser. Det er ikke bare drivkraften men selve 

mulighedsbetingelsen for det politiske. Vi iagttager idéen om det deliberative demokrati 

som en forestilling om, at samfundet når til et punkt, hvor demokratiet er fuldstændigt 

rationelt. Her er de store kampe elimineret, fordi vi som befolkning homogeniseres og bliver 

stadigt mere konsensussøgende og enige. Sådan iagttager vi ikke demokratiet, for i 

diskursteorien findes det færdigbagte demokrati ikke, da et sådant er dødsdømt. Selvom vi 

har valgt at fokusere på Mouffe i nærværende diskussion, fristes vi alligevel til at inddrage 

en af Laclaus pointer om frihedens paradoks: Det, der undertrykker friheden, magten, er 

samtidig det, der muliggør friheden (Laclau 1996:52). Demokratiet har således brug for 

balancegangen. 

Vi har ikke i sinde at dømme borgerrådene ude som et supplement til det parlamentariske 

system, men rådene løser ingen “demokratikrise” ved at underminere den faktor, der driver 

demokratiet, som netop er dét at stille spørgsmålstegn ved selvfølgelighederne og udfordre 

dem. Dermed anerkender vi også præmissen om, at populisme er en logik, der altid vil være 

til stede i mere eller mindre grad. Mere eller mindre magt til folket, flere eller færre 

folkeafstemninger, et borgerråd eller ej: Det får ikke populismen til at forsvinde. Dem, der 

dæmoniserer populismen ved at gøre den til demagogernes legetøj og knytte den til 

udfaldet af eksempelvis Brexit, synes ikke at have blik for, at logikken også findes i de 

resultater, kritikerne selv iagttager som de rationelle valg - som når for eksempel 

befolkninger stemmer for lige rettigheder til minoriteter eller kvinders ret til at bestemme 

over egen krop. Vores analyse har vist, at populismen tilsynekommer i mange afskygninger. 

Og efter denne diskussion må vi konstatere, at den nuværende kritik af populisme er ensidet 

og løsningerne lige så. For det første fordi populismen ikke kan eller nødvendigvis bør løses. 
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For det andet fordi man tilbyder en løsning, der kun retter sig mod det, der anskues som 

det irrationelle. 

Diskussion her skal læseren ikke betragte som et forsvar for populismen men snarere som 

en erkendelse af, at man ikke kommer langt, hvis man arbejder imod logikken. Man må i 

stedet iagttage den gennem andres iagttagelser og forstå, hvordan den kan bruges 

produktivt til at tilskrive samfundet mening og skabe fremdrift i tider præget af politisk 

opbrud. Kun ved at anerkende populismen, er det muligt at se, hvordan den er til stede. 

Hvis man underminerer og ignorerer den, bliver den først farlig. 
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Et nuanceret blik på populismen 

 

Populismebegrebet er ofte farvet af at være et skældsord, når det bruges i vestlig 

kontekst. Det gør, at begrebets nuancer går tabt. Men vi må ikke stille os tilfredse med 

den ofte vage og kritisk normative definition af begrebet, som vi finder i litteraturen og i 

medierne. Hvis vi skal forstå populismens væsen, må vi grave et spadestik dybere og 

anskue den fra forskellige vinkler. Vi må ikke blindt købe præmissen om, at populisme 

truer vores demokrati og undergraver samfundets progression. Vi må derimod 

undersøge, hvad der er på spil, når populismen udfolder sig, herunder også hvordan 

populismen kan rumme et potentiale for udvikling. 

 

Det er netop, hvad vi har haft som ambition i vores speciale. Vi har undersøgt, hvordan 

populismen er til stede overalt for at nuancere den normative opfattelse af, at 

populismemærkatet er forbeholdt en gruppe af mennesker med en særlig politisk 

overbevisning. Gennem vores anden ordens blik har vi undersøgt populismens 

tilstedeværelse i folkeafstemninger, hvor det offentlige rum bliver en kampplads for 

meningsdannelse. I det rum kan vi se populismens væsen lege frit. Med Laclau og Mouffes 

diskursteori har vi fået blik for, hvilke diskursive mønstre der er på spil i vindende 

folkeafstemningskampagner, og hvordan de kan iagttages ud fra en populistisk logik. 

 

Vi har afdækket, hvordan populismen tager sig ud på både højre- og venstrefløjen af det 

politiske spektrum ved at iagttage politiske bevægelser, hvis overordnede mål er at 

repræsentere en hel befolkning, der ifølge bevægelserne, svigtes inden for rammerne af 

den hidtidige, etablerede samfundsorden. 

 

Specialet behandler ikke folket og dets konstitutive ydre som empiriske størrelser, men 

derimod som diskursive konstruktioner, kampagnerne hver især tillægger særlige 

værdier, egenskaber og handlinger. Vi adskiller os således fra fremtrædende synspunkter 

i samfundsdebatten, der klandrer populismen for at være antidemokratisk og 

antipluralistisk, fordi populisterne ikke kan repræsentere et sandt folk som en helhed. 

Samtidig iagttager vi ikke populismen for nødvendigvis at være en ekstraordinært 

ekskluderende logik, idet alle fællesskaber konstrueres omkring et konstitutivt ydre. 

Grænsedragningen til et ekskluderet andet er således en betingelse for mobiliseringen af 

vælgerne. 
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Mobiliseringen af forskellige vælgere i et fællesskab sker desuden, fordi kampagnerne 

kobler forskellige politiske krav sammen, der kun kan indfries, hvis et overordnet krav 

realiseres. Kampagnerne skalerer derved temaet for folkeafstemningerne op, da de 

konstruerer folkeafstemningen som et valg om mere end blot det, der står på 

stemmesedlen. Det skaber en vifte af identifikationstilbud, så flere vælgere kan knytte sig 

til kampagnernes politiske sag. 

 

Vi har vist, at en del af mobiliseringen af et folkeligt fællesskab forsøges konstitueret 

gennem folket selv af kampagnerne. Repræsentationen løber på kryds og tværs mellem 

venner, familie, kollegaer, naboer, ligesom vælgerens egne interesser skal repræsenteres 

i krydset, der sættes. Populismelogikken iagttages altså ikke altid omkring en stærk, 

politisk leder men også som en del af et fællesskab blandt folket. 

 

Populismen er en passioneret logik, hvor folket knyttes til den politiske sag gennem et 

forsøg på at skabe særlige følelsesmæssige relationer. Vi har således koblet populismen 

til en følelsesmæssig dimension i vores undersøgelse af, hvad følelser gør i kampagnerne 

og for vælgernes tilslutning hertil. Undersøgelsen anerkender følelser som en diskursiv 

dimension, der konstituerer det politiske. Det politiske betragtes derfor ikke som en 

fordeling af ressourcer, men som en identifikationsproces, der besidder en mobiliserende 

kraft, som skal konstituere mening om et givent emne. 

 

Vi iagttager brugen af følelser som virkemidler, der mobiliserer, udvikler og udvider 

demokratiet, fordi følelserne skaber en tilknytning mellem vælger og det politiske 

projekt. Derfor stiller undersøgelsen sig kritisk overfor de røster, der ønsker at komme 

populismen til livs gennem en rationel, konsensusorienteret debat. Vi mener ikke, at 

politiske kampe kan eller bør renses for affekter og konflikter. Derimod mener vi, at man 

må anerkende konfliktens tilstedeværelse i vores demokrati og skabe et rum, hvori 

uenighederne, magtkampene og modstanderne iagttages i en agonistisk relation. Det er 

i et sådant agonistisk pluralistisk demokrati, populismen kan iagttages som en konstruktiv 

kraft snarere end en udemokratisk, samfundsundergravende ideologi. 

 

Undersøgelsen har afmystificeret og nuanceret blikket på populismen ved at vise, 

hvordan den ellers kan iagttages og divergerer fra udbredte synspunkter i den offentlige 

debat. Når vi anerkender, at populismen er til stede i al meningsdannelse, kan vi frem for 

at diskutere, hvornår, hvorfor og hvor den opstår, gå et skridt videre til at iagttage, 

hvordan den virker, og hvordan den kan ses som en farbar vej for demokratiet. 
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