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Abstract 
 

This thesis analyzes the communication of The Social Liberal Party in Denmark (Radikale Venstre) 

in the theoretical framework of Ernesto Laclaus within his conception of populism. Laclau believes 

that populism should be seen as a political logic rather than an ideology whereas populism will always 

be present in a political strategy to a greater or lesser extent. The thesis is based on a discourse analysis 

of the party’s communication during the 2015 and 2019 general elections, with an emphasis on 

possible populist characteristics of the communication. The objective of the analysis is furthermore 

to identify possible developments in communication form the election in 2015 to the election in 2019. 

The thesis also consists of a further analysis section, which is tasked with analyzing the results of the 

discourse analysis through Chantal Mouffe’s theoretical work on a ‘left populism’, and thus whether 

left-populist strategies can be identified in The Social Liberal Party’s communication in 2019. These 

observations are further corroborated through two interviews where I seek to obtain information on 

how two leading actors in The Social Liberal Party observe and comprehend the party’s 

communication.  

        The discourse analysis demonstrates a significant change in the party’s communication between 

2015 and 2019 elections, with the populist characteristics emerging in a strong presence in 2019. This 

change is apparent in equivalent articulations, antagonistic logic and the construction of a popular 

pole in the communication. The left-wing populist strategies are identified by looking at the content 

of communication rather than the form in which it is presented. Whereas the analysis argues that The 

Social Liberal party’s communication in 2019 can be identified as containing left-populist strategies, 

which emerges in the articulation of a strong confrontation between the unsatisfied ‘people’, which 

is represented by The Social Liberal Party, and ‘the establishment’. It is furthermore identified in 

which The Social Liberal Party articulate a demand for change which is specifically formulated as ‘a 

new direction’.  

       Thus, the thesis concludes, briefly summarized, how a strong populist articulation can be 

identified in the communication of The Social Liberal Party which is reflected in left-populist 

strategies.  
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Radikale Venstre: En venstrepopulistisk strategi 
 

En analyse af, hvordan Radikale Venstres kommunikation kan anskues gennem populistiske 

kendetegn, og hvorledes partiet har gennemgået en udvikling i kommunikationen fra folketingsvalget 

i 2015 til folketingsvalget i 2019.  

 

Indledning 
 

”Det er afgørende, om det er os eller DF, der bringer en ny regering til magten” (Information: 2019).  

Således indleder politisk leder for partiet Radikale Venstre, Morten Østergaard, sin kronik i 

Information i forbindelse med folketingsvalget i foråret 2019. Radikale Venstre har gennem tidens 

løb haft de afgørende mandater i forhold til at kunne bestemme, hvem der skal have nøglerne til 

statsministeriet. Partiet har i tidens løb støttet klassisk borgerlige regeringer, men også 

socialdemokratisk ledede regeringer, hvilket er den politiske alliance, som partiet har været trofast 

imod, siden Poul Nyrup Rasmussen blev statsminister i 1993 (danmarkshistorien.dk). Vi springer til 

nær fortid, nærmere bestemt 2015, hvor Radikale Venstre og Socialdemokratiet må overlade 

regeringsmagten til Venstre efter et knusende valgnederlag til det socialliberale parti. Partiet gik fra 

17 mandater til blot 8. Dansk Folkeparti blev valgets helt store vinder, da partiet opnåede en fremgang 

fra 22 mandater til 37. I årene efter blev Dansk Folkeparti udnævnt til at have overtaget 

kongemagerrollen i dansk politik fra Radikale Venstre. Dette skete i takt med, at Socialdemokratiets 

formand Mette Frederiksen proklamerede, at Socialdemokratiet gik målrettet efter en etpartisregering 

uden Radikale Venstre, hvor Frederiksen tilmed offentligt flirtede med tanken om et samarbejde 
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mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, hvilket ifølge flere politiske iagttagere endeligt ville 

ende Radikale Venstres dage som dansk politisk kongemagerparti (Berlingske, 2019).  

Denne afhandling vil undersøge, hvordan Radikale Venstre iagttager den politiske virkelighed, partiet 

befinder sig i, og hvordan partiet som følge af dette kommunikerede i forbindelse med 

folketingsvalget 2019. Jeg har gennem politisk interessere og tidligere praktik i Radikale Venstre 

bemærket en ændring i partiets kommunikation, som jeg vil undersøge nærmere i følgende 

afhandling. Jeg har i sinde at analysere, i hvilken forstand Radikale Venstres kommunikation kan 

anskues som værende populistisk artikuleret, da jeg finder det interessant, hvordan et parti som 

Radikale Venstre kan optage en kommunikationsform, som af mange, og herunder også dele af partiet 

selv, opfattes som værende ’forkert’. Radikale Venstre og andre politiske aktører har advaret om ”den 

populistiske højrefløjs” fremmarch i det politiske verdensbillede på europæisk plan og i Danmark. 

Jeg finder det relevant at undersøge populisme som en form for artikulation snarere end et politisk 

mærkat, man kan sætte på politiske aktører, som har visse holdninger. Hvis man undersøger 

populisme som en politisk logik eller en politisk strategi, kan det åbne op for andre anskuelser af 

politiske bevægelser, end hvis man betragter populisme som en form for politisk ideologi.   

Afhandlingen vil ligeledes indeholde en diskussion af selve populismebegrebet, og hvordan det i 

denne forbindelse skal anskues. Jeg vil undersøge, hvordan aktører i organisationen iagttager 

Radikale Venstres kommunikation, for at anskue hvilke logikker og ledeforskelle der er på spil i 

kommunikationen. Således vil et centralt mål i afhandlingen være at søge en definition af, hvilken 

type populisme der er på spil, hvis afhandlingen kan vise populistiske elementer i Radikale Venstres 

kommunikation.  

Jeg vil benytte mig af Ernesto Laclaus teoretiske overvejelser i forhold til populismebegrebet, som i 

mine øjne kan benyttes som et analytisk begreb, der kan belyse en politisk udvikling og tankegang. 

Laclau har sammen med Chantal Mouffe advokeret for en udvikling i den politiske venstrefløjs 

kommunikation og tankegang, hvorfor Chantal Mouffes tanker om en venstrepopulistisk politisk 

strategi vil indgå i afhandlingen. Mouffes venstrepopulisme kan bidrage til en analytisk diskussion 

af, hvilken form for populisme der er på spil i artikulationen, og hvorvidt man kan tale om en venstre- 

og højrepopulisme eller en god og dårlig populisme. 
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Problemformulering 

 
Afhandlingen vil først undersøge, i hvilken forstand Radikale Venstres kommunikation i forbindelse 

med de to folketingsvalg i 2015 og 2019 kan iagttages som populistisk, herunder om der kan 

identificeres forskelle i de populistiske kendetegn mellem de to valg. Dernæst analyseres der, hvordan 

Radikale Venstres kommunikationsstrategi i 2019 kan identificeres som indeholdende 

venstrepopulistiske elementer, og hvilke dynamikker det åbner op for i anskuelsen af populisme som 

begreb.   

Problemformuleringen vil støttes af følgende arbejdsspørgsmål, der har til formål at undersøge emnet 

i bredere forstand, således at det bliver muligt at besvare problemformuleringen på bedst mulig vis.  

Hvordan kan Radikale Venstres kommunikation omkring folketingsvalget i 2015 anskues som 

værende populistisk? 

Hvordan kan Radikale Venstres kommunikation omkring folketingsvalget i 2019 anskues som 

værende populistisk, og hvilke betingelser fra partiets sociale omverden har haft betydning for 

kommunikationen? 

Hvordan kan Radikale Venstres kommunikation anskues inden for Chantal Mouffes tanker om en 

venstrepopulistisk strategi?  

Analysestrategi 
 
Følgende afsnit vil kortlægge opgavens teoretiske afsæt, og hvordan teorien sættes i spil i analysen. 

Analysestrategien skal muliggøre at identificere og analysere 2. ordensstrategier i Radikale Venstres 

kommunikation.  

 

Først og fremmest må jeg konkretisere opgavens videnskabsteoretiske afsæt, hvilket binder 

analysestrategiens tilgang til empirien. Jeg tager afsæt i den poststrukturalistiske tradition, som 

indebærer en forskydning fra ontologi til en epistemologisk tilgang. Jeg spørger ’hvordan’ frem for 

’hvad’, da jeg ikke tager det værende for givet, men snarere søger at afselvfølgeliggøre det givne. 

Analysestrategiens fornemmeste opgave er netop at problematisere selvfølgeligheder (Andersen, 
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1999: 15). Den poststrukturalistiske analysestrategi opererer med 2. ordensperspektivet, som handler 

om at interessere sig for, hvordan en bestemt meningsfuldhed er blevet konstrueret gennem 

kommunikativ praksis. Analysestrategiens objekt er de iagttagelser, der konstruerer en bestemt 

meningsfuldhed, hvorfor mine iagttagelser af iagttagelser bliver den grundlæggende udfordring, da 

disse indeholder et valg, der afgør, hvordan virkeligheden springer frem på en given måde. Med andre 

ord arbejder den epistemologisk orienterede videnskabsteori med en tom ontologi. Således er det 

vigtigt at have for øje, hvordan enhver analysestrategi er et udtryk for et valg, som kunne være 

anderledes (Andersen, 1999: 14).  

 

Følgende afhandlings iagttagelsespunkt vil være Radikale Venstres kommunikation i forbindelse med 

folketingsvalgkampen i maj og juni 2019. I forlængelse heraf vil Radikale Venstres kommunikation 

blive iagttaget med det populistiske i kommunikationen for øje. Det er således vigtigt at definere, 

hvordan populismebegrebet bliver udfoldet i afhandlingen, og således også, hvordan begrebet vil 

blive brugt i analysen. Først må Laclau & Mouffes diskursanalyse beskrives, da jeg mener, at Laclaus 

populismeteori indeholder flere dele af den klassiske diskursanalyse.  

 

Laclau og Mouffes diskursteori	
 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursanalyse bygger fundamentet for Laclaus populismeteori. 

Populismeteorien sætter blot de diskursanalytiske begreber i spil, og de kan analysere en bestemt 

politisk proces. Jeg vil derfor kort gennemgå Laclau og Mouffes diskursteori, mens de begreber, der 

sammenfalder med populismeteorien, udfoldes i afsnittet, der beskriver Laclaus populismeteori. 

 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffes teoretiske hovedværk ”Hegemony and Socialist Strategy” udkom 

i 1985. Beskrivelsen af de respektive forfatteres diskursteori vil derfor tage udgangspunkt i 

hovedværket. Laclau og Mouffe har ikke selv operationaliseret deres diskursteori, hvorfor man som 

forsker selv må udvikle en analysestrategi (Andersen, 1999: 88). For at kunne operationalisere teorien 

må den dog først udfoldes og beskrives, inden den bliver sat i spil. Laclau og Mouffe arbejder med et 

åbent diskursbegreb, hvor tegnet er flydende og defineres som enheden af forskellen 

’betegner/betegnet’. Begreberne stammer fra Saussures teoriapparat, hvor sprogets elementer kaldes 

for tegn. Tegnene får deres mening gennem deres relationer til andre tegn (Esmark et al., 2005: 15). 

’Betegneren’ kan siges at være et lydbillede af et givent ord, mens ’det betegnede’ er idéen om et ord. 
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Der er altså ingen objektiv årsag til, at idéen om et givent ord har skabt det sproglige udtryk, som 

ordet har opnået. På den baggrund hævder Saussure, at objekter ikke eksisterer forud for begreber. 

De gives derimod deres mening internt i sprogsystemet gennem dets relationelle og differentielle 

karakter (Esmark et al., 2005: 16). For Laclau og Mouffe er sammenkoblingen af et udtryk (betegner) 

med en bestemt mening (betegnet) ikke på fastlagt på forhånd. Sammenkoblingen er derimod 

resultatet af en kontingent proces, hvor ’betegneren’ og ’det betegnede’ knyttes sammen gennem 

artikulation. Artikulationer er derfor forsøg på at definere bestemte objekter eller begreber i diskursen 

(Laclau & Mouffe, 2002: 63). Laclau og Mouffe kalder betegner og betegnet for flydende begreber, 

da de ’flyder’ rundt blandt hinanden uden anden fiksering af mening end den, der skabes gennem 

artikulationen. Artikulationen kaldes her diskurs, hvor den flydende tilstand kaldes diskursivitet. 

Laclau og Mouffe skelner mellem diskurs og diskursivitet som noget, der er henholdsvis delvist 

fikseret og flydende (Laclau & Mouffe, 2002: 63). Det er dog vigtigt at understrege, at selvom 

diskursbeskrives som flydende, så fastholdes tanken om, at fikseringen af meningen sker gennem 

forskelle i diskursen, hvorfor Laclau og Mouffe beskriver en diskurs som en strukturel helhed af 

forskelle (Laclau & Mouffe, 2002: 52). Diskursen vil således skabe et rum, hvor de flydende 

betegnere fikseres og tilskrives en given mening. Disse rum kaldes ’nodalpunkter’ (Laclau & Mouffe, 

2001: 112). Laclau og Mouffe taler om begrebet hegemoni, når en diskurs er dominerende. Her 

etableres en gruppe flydende betegnere, som fikseres i kraft af deres kobling til nodalpunktet (Laclau 

& Mouffe, 2001: 136). 

 

I denne afhandling vil hegemonibegrebet optræde i analysen, da det er essentielt at konkretisere, 

hvornår og hvordan Radikale Venstre søger at skabe en hegemonisk orden i diskursen gennem 

artikulationen. Den hegemoniske orden kan endvidere optræde, når ’det universelle’ beskrives, altså 

når partikulære krav søges omdannet til en universel artikulation.  

  

Populismebegrebet 
 
Når afhandlingen vælger at iagttage Radikale Venstres kommunikation i valgkampen gennem et 

populistisk rammeværktøj, er det vigtigt at definere, hvordan denne afhandling vil anskue 

populismebegrebet.  

 

Inden for forskningsverdenen er der mange bud på, hvad populisme er. Den hyppigt citerede britiske 

filosof Isaiah Berlin har sågar sammenlignet forskningen om populisme med eventyret om Askepot. 
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Han fortæller, hvordan begrebet populisme er ligesom Askepots sko, hvor der et sted `derude´ 

eksisterer en fod, som passer perfekt på skoen. Populismeforskningen er altså dømt til at fejle, da den 

rigtige fod jagtes, hvilket kan vise sig at være en umulig opgave (Taggart, 2000: 2). Laclau deler 

denne opfattelse af populismeforskningen.  

 

This engages us immediately in a complicated and ultimately self-defeating task: 

finding that ultimate redoubt where we would find `pure´ populism, irreducible to 

those other alternative characterizations. If we attempt to do so we enter into a game 

in which any attribution of a social ideological content to populism is immediately 

confronted with an avalanche of exceptions (Laclau, 2005b: 32).   

 

Laclau mener, at det vil være nytteløst at søge efter det perfekte eksempel på populisme. Laclau ser i 

stedet populisme som en politisk logik, der kan være til stede i et politisk projekt i mere eller mindre 

grad. Populisme skal altså ses som en basal del af al politisk praksis (Laclau, 2005a; 2005b). Laclaus 

populismebegreb vil udfoldes yderligere i næste afsnit.   

 

Jeg vil afholde mig fra at beskrive de talrige opfattelser af populisme, da dette ikke er afhandlingens 

ærinde, og det ikke har nogen relevans for målet om at komme nærmere mod, hvad der er på spil i 

Radikale Venstres kommunikation. Jeg vil dog udfolde Jan-Werner Müllers teoretiske opfattelse af 

begrebet. Det giver mening, da Müllers opfattelse af populisme er ganske kontrastfuld til Laclaus og 

dermed denne afhandlings teoretiske ståsted. Det er interessant for mine teoretiske overvejelser, da 

Müllers opfattelse samtidig er en opfattelse, der har vækket min motivation for at vælge netop dette 

emne. Müller repræsenterer en opfattelse af populisme, som er meget udbredt i den offentlige 

politiske diskussion om emnet. 

 

Müller argumenterer for en normativ fordømmelse af populisme, da populisme ifølge ham defineres 

som en moralsk påstand om, at ”vi – og kun vi – repræsenterer det sande folk” (Müller, 2015, 4; 

2016b, 19).  

 

Populism, I suggest, is a particular moralistic imagination of politics, a way of perceiving 

the political world which places in opposition a morally pure and fully unified people 

against small minorities, elites in particular, who are placed outside the authentic people... 
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In other words, ‘the people’ is not really what it appears to be, prima facie, in its empirical 

entirety, or what might seem, on the basis of voting or other political procedures, to be 

the ‘popular will’ (Müller, 2015, 4).  

 

Müllers definition af populisme kan iagttages som snæver, da teorien afgrænser populisme til 

et spørgsmål om en kamp for at repræsentere det ’sande folk’, hvorved der også eksisterer et 

element af undertrykkelse af minoriteter inden for Müllers populismebegreb. Müllers definition 

kan således betegnes som diagnostisk, idet han søger at indfange et nutidigt politisk fænomen, 

der potentielt kan være totalitært, hvorfor det ses som en trussel mod demokratiet og 

menneskerettigheder. Müller skelner dog ikke mellem en højre- og en venstrepopulisme, 

hvorfor definitionen ikke kan indfange bevægelser som Bernie Sanders i USA, Podemos i 

Spanien og, i denne afhandlings tilfælde, Radikale Venstre i Danmark. Bevægelser, der benytter 

samme angreb mod ’det etablerede’, som vi kender hos højrepopulistiske partier. Forskellen er 

dog, at de nævnte bevægelser ikke konstruerer ’folket’ ud fra eksempelvis etnicitet eller 

religion.  

	
Artikulatorisk logik 
 
Laclau definerer hverken populisme negativt eller positivt, men ser det derimod som en specifik form 

for ’diskursiv artikulatorisk logik’ (Laclau, 2005a, 106; 2005b: 33-4). Ifølge Laclau og Mouffes 

diskursteori skal en diskursiv artikulation ikke ses som en form for retorik, men snarere at en diskursiv 

artikulation får sin form af den sammenhæng, den indgår i, samt af de øvrige elementer, den kædes 

sammen med (Laclau & Mouffe, 1985). Jeg vil nedenfor udfolde, hvilke elementer der indgår i 

Laclaus måde at tænke populisme som en artikulatorisk logik. Ifølge Laclau fremstår den 

artikulatoriske logik renest, når sociale forhold rystes, og man ikke bare kan fortsætte som normalt. 

Det kan vise sig, når en organisation oplever noget, der gør, at organisationen må artikulere sig på en 

ny måde. Denne rystelse af de sociale forhold kalder Laclau for en dislokation (Laclau & Mouffe, 

1985). Den diskursive artikulatoriske logik tager udgangspunkt i Gramschis syn på hegemoni, hvori 

populismens funktion er at opnå den hegemoniske orden, således at artikulationen på sin vis bliver 

universel og dermed kan indeholde differentielle krav.  
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Den ækvivalente logik 
 
Ifølge Laclau er populisme en ækvivalent artikulatorisk logik. Elementerne i kommunikationen 

hænger sammen og kan skiftes ud med hinanden uden at miste deres betydning. Elementerne står 

stærkest som noget, de ikke er, hvorfor forskelle mellem dem udviskes, og der dannes en ækvivalent 

kæde, der skaber et antagonistisk forhold til det, elementerne ikke repræsenterer (Laclau & Mouffe, 

1985: 127). Den ækvivalente logik adskiller sig fra den differentielle logik, som Laclau og Mouffe i 

deres diskursteori beskriver som bestående af elementer, der kædes sammen, men stadig beholder 

deres særtræk og forskelligheder (Laclau, 1997: 130). Laclau kalder den differentielle logik for 

institutionel, hvor han eksempelvis sammenligner den med den logik, der hersker hos velfærdsstaten. 

Laclaus argument er, at der i velfærdsstaten i princippet ikke er nogen krav eller politikker, der ikke 

kan inkluderes og imødekommes (Laclau, 1997, 130; 2005a, 123). Her udpeges ikke en eksplicit 

modstander eller et antagonistisk forhold, som der gør i den ækvivalente logik. Allan Dreyer Hansen 

eksemplificerer det glimrende i ”Folket eksisterer ikke”. Her påpeger han, hvordan en 

institutionaliseret politik for eksempel kan holde miljø- og kulturproblemer adskilt, hvilket aldrig 

ville ske i en populistisk logik: ”… I en populistisk brudsituation vil alle de forskellige krav tendere 

mod at repræsentere den samme utilfredshed med den herskende orden” (Hansen, 2017: 16). Man 

behandler altså forskellige politiske områder med den samme tilgang og med den samme herskende 

logik. I mine øjne er det vigtigt at huske på, hvordan disse artikulatoriske logikker springer frem i 

form af den sociale orden, som logikken befinder sig i. Man skal altså hele tiden holde sig for øje, 

hvad det er for en sammenhæng, logikkerne optræder i. Meningen afhænger derfor selvsagt også af 

øjnene, der iagttager sammenhængen eller den sociale orden.  

 

Som beskrevet i tidligere i afsnittet er det vigtigt at understrege, at den ækvivalente logik og dermed 

den populistiske logik aldrig vil kunne findes i sin reneste form. Det gælder naturligvis også for den 

differentielle/institutionaliserede logik. Logikkerne er derimod til stede i mere eller mindre grad, 

hvorfor det er vigtigt ikke at spørge til en bestemt artikulation som værende populistisk, men snarere 

hvilken grad af populistisk logik der er til stede. Jeg vil derfor søge efter tegn på ækvivalente 

artikulationer i empirien, hvor Radikale Venstres kommunikation danner en ækvivalenskæde med 

elementer, der gennem tilstedeværelsen af en antagonistisk logik, opnår sin mening i form af det, 

elementerne ikke repræsenterer og står i modsætning til.  
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Dislokation 
 
Jeg vil kort uddybe begrebet dislokation i Laclaus teoriunivers. Den ækvivalente artikulatoriske logik 

opstår som oftest, når de sociale forhold i en given sammenhæng bliver rystet. Når sociale forhold 

bliver dislokeret eller rystet, opstår der ifølge Laclau et behov for nye artikulationer. Artikulationer, 

der søger at besvare disse dislokationer. Populisme er ifølge Laclau et sådant forsøg på at reartikulere 

den sociale orden (Laclau, 1990: 5).  

 

Populisme kan altså opstå ved krisesituationer, hvor den hegemoniske orden er under pres. 

Dislokationer vil i analysen fungere som pejlemærke, jeg vil være opmærksom på i forhold til 

empirien. Jeg vil således undersøge, om der er tegn på krisesituationer og dislokation i den valgte 

empiri. Det kan eksempelvis vise sig ved en kraftig modgang for Radikale Venstre, eller hvis partiet 

befinder sig i en parlamentarisk ufordelagtig situation, hvor det er uden for indflydelse.  

 

En folkelig pol 
 
Laclau og Mouffe er berømte for citatet: folket eksisterer ikke. Det vil sige, at det folk, som 

populismen ifølge Laclau artikulerer, ikke eksisterer forud for den politiske proces, som 

artikulationen fremmaner. Grundlæggende betyder det, at ’folket’ ikke eksisterer i forvejen, da 

samfundet ikke ses som et hele, hvor alle partikulære krav kan tilgodeses. ’Folket’ har altså ikke en 

fælles identitet ifølge Laclau og Mouffe, hvorfor populismen må artikulere en antagonistisk 

grænsedragning til en illegitim elite, der kan samle ’folket’. Det er altså ekskluderingen af, hvad 

’folket’ ikke er, der forener de partikulære krav til en folkelig pol (Laclau, 2005a; 2005b).  Hvad 

folket er, kan derfor siges at være resultatet af en artikulationsproces, hvilket leder frem til 

nedenstående afsnit, der beskriver den antagonistiske logik, som eksisterer i den ækvivalente 

artikulation.  

Antagonisme 
 
Populisme er ifølge Laclau en artikulation, som er drevet af en antagonistisk logik. Der tegnes et 

modsætningsforhold mellem folket og dets modsætning (Laclau, 2005a; 2005b). Således skaber 

artikulationen det, folket ikke er, hvor der aktiveres en række krav, der gør eliten og magten illegitim. 

Her er det vigtigt at understrege, at hvad folket er, ikke er givet på forhånd. Det vil sige, at folket 

dannes af de krav og identiteter, artikulationen skaber (Laclau, 2005a; 2005b).  



12		

Jeg vil i analysedelen lede efter antagonistiske elementer i Radikale Venstres kommunikation, hvor 

et skarpt modsætningsforhold til, hvad partiet ikke er, dannes. Således vil jeg ligeledes holde mig for 

øje, hvordan Radikale Venstre konstruerer en folkelig pol i forlængelse af forrige afsnit. Hvordan den 

folkelige pol bliver artikuleret, hænger sammen med det antagonistiske element i Laclaus forståelse 

af populisme.  

Den stærke leder 
 
Ifølge Laclau bliver den ækvivalente artikulation ofte repræsenteret i lederen af det politiske projekt 

(Laclau, 2005a: 100). Det er dog vigtigt at understrege, at dette ikke er nogen nødvendighed. Der er 

flere eksempler på populistiske bevægelser, der ikke har nogen specifik stærk lederfigur til at 

repræsentere det politiske projekt. Eksempelvis the Populist Party i USA (Hansen, 2017: 24). 

Ligeledes er det vigtigt at understrege, at der ifølge Laclau ikke er nogen nødvendig sammenhæng 

mellem en stærk leder og repræsentationen af et antidemokratisk politisk projekt, som ellers er 

genstand for en normativ fordømmelse af et populistisk projekt (Hansen, 2017: 24). Laclau peger selv 

på Nelson Mandela, som repræsenterede det politiske projekt om at gøre op med apartheidstyret i 

Sydafrika (Laclau, 2005a: 100). 

Jeg vil benytte denne del af Laclaus teoretiske forståelse af populisme ved at lede efter elementer i 

Radikale Venstres kommunikation, som på særlig vis sætter den politiske leder Morten Østergaard i 

centrum. Artikulationer, der får Østergaard til at repræsentere ækvivalenskæden i Radikale Venstres 

kommunikation.  

 

Chantal Mouffe:” For a left populism”	
 
Følgende afsnit vil kortfattet beskrive den politiske filosof Chantal Mouffes tanker om en 

’venstreorienteret populisme’. Mouffe og Laclau er kendt for deres samarbejde for at udtænke 

strategier for venstrefløjens politiske fremtid. Chantal Mouffes forstår populisme således:  

 

(...) populism as a discursive strategy of constructing a political frontier dividing society 

into two camps and calling for the mobilization of the ’underdog’ against ’those in 

power’. It is not an ideology and cannot be attributed a specific programmatic content 

(Mouffe, 2018: 26).  
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Mouffes forståelse af populisme er altså i høj grad den samme som Laclau. Således falder den 

belgiske politologs opfattelse af populisme ikke uden for denne afhandlings teoretiske ståsted.  

I bogen ”For a left populism” argumenterer Mouffe for, hvorfor tiden er inde til en venstrepopulisme 

som et modsvar til det, Mouffe kalder voksende højrepopulistiske bevægelser. Således argumenterer 

Chantal Mouffe for nødvendigheden i, at den politiske venstrefløj i Europa tager den politiske 

konjunktur med frembrusende højrepopulistiske bevægelser alvorligt (Mouffe, 2018: 11).  Mouffes 

tanker om en ventrepopulisme vil i afhandlingen fungere som grobund for en analyse og diskussion 

af diskursanalysens resultater.  

 

’Det populistiske moment’ 
 
I forlængelse af sin definition af populisme mener Mouffe, at der er tale om et ’populistisk moment’, 

når den etablerede orden ikke besvarer utilfredsstillede krav. 

 

We can speak of a ’populist moment’ when, under the pressure of political or 

socioeconomic transformations, the dominant hegemony is being destabilized by the 

multiplication of unsatisfied demand. In such situations, the existing institutions fail to 

secure allegiance of the people as they attempt to defend the existing order (Mouffe, 2018: 

27).  

 

Mouffes beskrivelse af det populistiske moment kan sammenlignes med Laclaus dislokationsbegreb. 

Men hvor Laclau beskriver det politiske projekts sociale orden, beskriver Mouffe nærmere, hvordan 

populisme er et symptom på en samfundsdiagnose. Med et eksempel fra den virkelige verden kan 

ovenstående citat kædes sammen med den stigende politikerlede, som ifølge Mouffe er resultatet af 

en række utilfredsstillede krav. Populismen opstår altså, når der vokser en utilfredshed hos ’folket’. 

Mouffe beskriver også populistiske bevægelser som en konsekvens af den neoliberale hegemoniske 

dominans i det politiske samfund og som en konsekvens af den globale finanskrise fra 2007 (Mouffe, 

2018: 27).  

 

Erkendelse af højrepopulistiske krav 
 

Chantal Mouffe beskriver vigtigheden af, at den venstrepopulistiske bevægelse ikke affærdiger 

vælgere, der sympatiserer med højrepopulistiske bevægelser. Hun mener således, at disse 
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utilfredsstillede krav er en demokratisk ret, og at strategien blandt andet må være et nyt 

’vokabularium’, der skal orientere de krav mod en mere socialt retfærdig forståelse.  

 

To stop the rise of right-wing populist parties, it is necessary to design a properly political 

answer through a left populist movement that will federate all the democratic struggles 

against post-democracy. (…) A left populist approach should try to provide a different 

vocabulary in order to orientate those demands towards more egalitarian objectives. This 

does not mean condoning the politics of right-wing populist parties, but refusing to 

attribute to their voters the responsibility for the way their demands are articulated 

(Mouffe, 2018: 46-47).  

 

Det er med andre ord vigtigt, at venstrepopulismen ikke ignorerer disse utilfredsstillede krav fra en 

bestemt del af befolkningen, men derimod artikulerer en ny måde at besvare dem på. Hun beskriver 

sin iagttagelse af, at der er mange højrepopulistiske vælgere, der kun stemmer på højrepopulistiske 

partier, fordi de føler, at det er de eneste partier, hvor de bliver hørt. Således vil en ny artikulering af 

disse krav højne muligheden for flere stemmer til en venstrepopulistisk bevægelse (Mouffe, 2018: 

47).  

 

Ifølge Mouffe må en venstrepopulistisk strategi tilbyde vælgerne et klart valg, da Mouffe iagttager 

en politisk udvikling, hvor forskellene mellem de magtfulde partier er udvisket. Det eksemplificerer 

Mouffe ved at bruge den tidligere premierminister Tony Blair i Storbritannien.  

 

As Tony Blair used to say: ‘The choice is not between a left-wing economic policy and a 

right-wing one but between a good economic policy and a bad one.’ Neoliberal 

globalization was seen as a fate that we had to accept, and political questions were 

reduced to mere technical issues to be dealt with by experts. No space was left for the 

citizens to have a real choice between different political projects and their role was limited 

to approving the ‘rational’ policies elaborated by those experts (Mouffe, 2018: 17).  

 

Mouffe påpeger altså nødvendigheden i at give folket muligheden for at vælge mellem forskellige 

politiske projekter, hvilket vil være et oprør med den rationelle logik, som Radikale Venstre i 

adskillige år har været kendt for.  
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Konstruktionen af ’folket’ 
 
Chantal Mouffe beskriver i ”For a left populism”, hvordan en venstrepopulistisk bevægelse skal 

konstruere og artikulere ’folket’. Måden, hvorpå folket artikuleres, er ifølge Mouffe en skelsættende 

forskel mellem venstre- og højrepopulisme. Mouffe påpeger, hvordan højrepopulismen konstruerer 

et folk, hvor der er en række befolkningsgrupper, som folket ikke kan indeholde. Det er som oftest 

indvandrere, som bliver set som en trussel mod nationens identitet (Mouffe, 2018: 49). En 

venstrepopulistisk bevægelse må derimod samle forskellige befolkningsgruppe om det fælles mål: et 

opgør mod magteliten.  

 

This requires the establishment of a chain of equivalence among the demands of the 

worker, the immigrants and the precarious middle class, as well as other democratic 

demands, such as those of the LGBT community. The objective of such a chain is the 

creation of a new hegemony that will permit the radicalization of democracy (Mouffe, 

2018: 50).  

 

En venstrepopulistisk bevægelse må altså artikulere en række ækvivalente krav, der formår at skabe 

værdi på tværs af forskellige segmenter i befolkningen. Mouffe peger yderligere på, hvordan ’lighed’ 

blandt alle på tværs af seksualitet, etnicitet og økonomisk kapital må være en essentiel del af den 

venstrepopulistiske artikulering. Chantal Mouffe mener endvidere, at det er endnu en afgørende 

forskel på venstre- og højrepopulisme, hvor lighed inden for højrepopulismen er undtaget en bestemt 

del af befolkningen. Således er social retfærdighed og lighed essentielle politiske krav i en 

venstrepopulistisk bevægelse.  

 

The challenge for a left populist strategy consist in reasserting the importance of the 

‘social question’, taking account of the increasing fragmentation and diversity of the 

‘workers’ but also of the specificity of the various democratic demand. That requires the 

construction of ‘a people’ around a project which addresses the diverse forms of 

subordination around issues concerning exploitation, domination or discrimination. A 

special emphasis must also be given to a question that has gained particular relevance in 

the last thirty years and which is of a special urgency today: the future of the planet 

(Mouffe, 2018: 107).  
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Den venstrepopulistiske strategi indeholder altså en bestemt forståelse af samfundet, hvori ’folket’ 

må konstrueres ud fra nogle specifikke parametre. Disse adskiller sig fra parametrene i 

højrepopulismen, som er kendt for at skabe ’folket’ ud fra en distinktion inden for eksempelvis 

etnicitet eller religion.  

 

Operationalisering 
 
Chantal Mouffes tanker om en venstrepopulistisk bevægelse vil i afhandlingen fungere som grundlag 

for en analytisk diskussion af diskursanalysens resultater. Således vil jeg sammenligne Radikale 

Venstres kommunikation med Mouffes tanker om en venstrepopulistisk artikulering. Hvis 

diskursanalysen kan fremvise en populistisk artikulation hos Radikale Venstre, er der så tale om en 

venstrepopulistisk strategi? Chantal Mouffes skrift om venstrepopulisme vil også fungere som 

rammeværktøj i forhold til at analysere mine interviews med Radikale Venstres landsformand og 

partiets kommunikationschef. Hvordan passer informanternes iagttagelse af Radikale Venstres 

kommunikation med Mouffes venstrepopulisme?  

 

Således vil jeg lede efter venstrepopulistiske kendetegn i Radikale Venstres kommunikation samt i 

de iagttagelser, interviewpersonerne har gjort sig. De venstrepopulistiske kendetegn vil hovedsagligt 

kredse om, hvordan ’det populistiske moment’ kan iagttages hos Radikale Venstre, hvordan 

informanterne iagttager partiets modstandere, samt hvordan Radikale Venstre konstruerer ’folket’.  

Metodiske overvejelser 
 
I følgende afsnit vil jeg præsentere de overvejelser, jeg har gennemgået i forbindelse med mine valg 

og fravalg omkring afhandlingens empiri og interviews. Afsnittets formål er dels at forsvare mine 

valg, men også at informere læseren om den videnskabelige rejse, det har været at udforme 

afhandlingen, og hvorledes jeg løbende er blevet klogere gennem min udforskning af empirien i et 

teoretisk øjemed.  

 
Empiri 
 
Afhandlingens empiriske valg og fravalg tager udgangspunkt i, hvordan der bedst muligt kan dannes 

et indtryk af den diskurs, som jeg gerne vil undersøge i afhandlingen. Således vil følgende afsnit 
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udelukkende beskrive de empiriske eksempler, som er indsamlet fra allerede produceret indhold, og 

dermed ikke de to interviews, som er empiri, jeg selv har produceret og indsamlet. 

 

Afhandlingen behandler flere forskellige typer af tekst, som kan kategoriseres således: artikler, 

kronikker, Facebook-opslag og indhold fra Radikale Venstres hjemmeside. Artiklerne er valgt af 

forskellige årsager, afhængigt af hvilken type af artikel det er. De artikler, som ikke indeholder nogen 

direkte udtalelser af aktører fra Radikale Venstre, men derimod snarere beskriver forskellige 

iagttagelser af Radikale Venstres handlinger, politiske position og muligheder, har til formål netop at 

iagttage den sociale orden, som partiet befinder sig i, for bedre at kunne forstå diskursen og dermed 

artikulationen. Disse typer af empiri har eksempelvis spillet en stor rolle i forståelsen af, hvordan man 

kan anskue Radikale Venstres situation gennem Laclaus dislokationsbegreb. Artikler, der indeholder 

interviews eller andre udtalelser med og af aktører for Radikale Venstre, har naturligvis som formål 

at iagttage partiets kommunikation til medierne og herunder i særdeleshed partiets politiske leders 

kommunikation. På den måde indeholder afhandlingen empiriske eksempler, hvor Radikale Venstre 

bliver stillet kritiske spørgsmål af medierne, således at empirien ikke udelukkende baserer sig på 

direkte kommunikation fra partiet. Jeg har endvidere valgt kronikker, der er skrevet af Radikal 

Venstres politiske leder, Morten Østergaard. Kronikkerne er interessante, fordi de er en del af en 

kronikserie, hvor alle partiernes ledere får lov at udtrykke sig. Kronikkerne er et udtryk for Radikale 

Venstres vigtigste mærkesager forud begge iagttagede folketingsvalg, hvorfor de giver et godt indtryk 

af, hvad Morten Østergaard betragter som værende Radikale Venstres politiske projekt forud for 

begge valg, og hvorledes han ønsker at artikulere det.  

Facebook-opslagene har en vigtig rolle i diskursanalysen, hvor eksemplerne ligeledes fylder en del. 

Man kan argumentere for, at Facebook er det medie, hvor politikerne har den mest direkte kontakt til 

vælgerne, hvilket gør opslagene interessante. Afhandlingens iagttagelsesposition eksisterer 

fortrinsvist hos Radikale Venstres politiske leder og den kommunikation, som partiet kommunikerer 

ud på sin Facebook-side. Med afhandlingens empiriske valg følger dermed også en række fravalg. 

Man kunne have valgt et bredere iagttagelsespunkt, som kunne indeholde empiri fra forskellige 

politikere fra Radikale Venstre. Jeg har dog vurderet, at Morten Østergaard er den mest interessante 

aktør fra partiet i forhold til afhandlingens teoretiske udgangspunkt. Med Morten Østergaard som 

iagttagelsespunkt er det muligt at komme i dybden med eksempelvis repræsentationslogikken, og 

hvorledes Morten Østergaard konstrueres som politisk leder. Desuden fungerer Morten Østergaard 
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som partiets repræsentant i valgkampens vigtigste elementer, hvorfor det i mine øjne giver 

afhandlingen bedst mulig grobund for at besvare problemformuleringen.  

 
 
Interviews 
 
I forsøget på at opnå en større indsigt i den diskurs, som Radikale Venstre befinder sig i omkring 

folketingsvalget i 2019, har jeg interviewet partiets landsformand Svend Thorhauge samt partiets 

kommunikationschef David Aurvig. De to interviews har samtidig givet muligheden for at udfordre 

diskursanalysens resultater, hvilket har givet et godt fundament i analysens anden del, hvor Chantal 

Mouffes venstrepopulisme kaster lys over Radikale Venstres politiske projekt.  

 

Jeg foretog de to interviews, efter jeg havde dannet mig et overblik over diskursanalysens resultater. 

Det gav mig en forudsætning for at stille velforberedte spørgsmål til informanterne, hvorved jeg 

kunne indgå en dialog omkring informanternes overvejelser bag Radikale Venstres 

kommunikationsstrategi. De to interviews blev gennemført som fokuserede semistrukturerede 

samtaler, hvor vi tog udgangspunkt i en spørgeguide, der var opdelt efter temaer (Brinkmann & 

Kvale, 2009: 49).  Således var de to interviews hverken stramt styret eller ikke-styrede kvalitative 

interviews. Jeg tillod, at samtalen kunne afvige fra de forberedte spørgsmål for at frembringe nye 

perspektiver og iagttagelser af Radikale Venstres kommunikation samt diskurs omkring 

folketingsvalget i 2019.   

 

Videnskabelige interviews ligger ofte til grund for kritik fra især poststrukturalister, der mener, at 

interviewet kan betragtes som et autopoetisk system skabt mellem interviewer og interviewpersonen. 

Dette luhmannianske perspektiv vil sige, at empirien fra interviewet kun kan berette om selve 

interviewsituationen. For at imødekomme denne kritik vil jeg hive fat i Dyrberg, Hansen og Torfing, 

som understreger, at svarene selvfølgelig er formet af interviewsituationen, men at den også er formet 

af den diskurs, som interviewpersonen normalt deltager i (Dyrberg et al., (2000). Denne anskuelse 

forklarer, hvorfor de to interviews kan give afhandlingen værdi. Målet er således, at de to interviews 

har givet mig en dybere forståelse for den diskurs, som Radikale Venstres artikulation bliver affødt 

af, samt hvilke logikker der ligger til grund for partiets kommunikationsstrategi. Et andet centralt 

argument for interviewenes berettigelse i afhandlingen er, at spørgsmålene ikke er konstrueret ud fra 
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mine egne holdninger til kommunikationen, men derimod er resultatet af en gennemarbejdet 

diskursanalyse af kommunikationsmateriale fra og omkring Radikale Venstre.   

 

Diskursanalyse 
 

Følgende analysedel vil indeholde en diskursanalyse funderet i Laclau og Mouffes diskursteori, hvor 

jeg vil benytte både deres klassiske diskursanalytiske begreber samt Laclaus begreber inden for hans 

populismeteori. For at kunne undersøge, om der er sket en forandring i Radikale Venstre politiske 

kommunikation, vil jeg starte analysen i valgkampen op til folketingsvalget den 18. juni 2015. Da 

afhandlingens centrale problemstilling kredser om partiets kommunikation i valgkampen 2019, vil 

analysen af kommunikationen i 2015 blot være en mini-diskursanalyse, der vil fungere som 

baggrundstæppe for den større undersøgelse af ækvivalente kommunikationslogikker i partiets 

artikulation under valgkampen i 2019. Mini-analysen vil trække på eksempler fra TV-programmet 

”VALG 2015 Mød Partierne – Radikale Venstre” på Danmarks Radio, som er beskrevet i 

afhandlingens empiriafsnit. Jeg vil komplementere med et debatindlæg i Politiken, som er skrevet af 

Morten Østergaard, og en række opslag fra henholdsvis Radikale Venstres og Morten Østergaards 

Facebook-profiler.  

Folketingsvalget i 2015 
 
Diskursanalysen starter med det empiriske udgangspunkt omkring folketingsvalget i 2015, hvor 

partiet befinder sig i regering sammen med Socialdemokratiet.  

 
Fejltagelser i nullerne 
 
På spørgsmålet om, hvorfor Morten Østergaard vil sænke skatten på arbejde, iagttager Østergaard 

problemstillingen gennem forskellen forandring/stilstand. Således artikulerer den politiske leder et 

valg mellem ansvarlighed og uansvarlighed. 

Jeg varetager et andet hensyn. Det hensyn, der er afgørende for mig, det er, at nu, hvor vi 

har fået et opsving, så gentager vi ikke de fejltagelser, vi lavede i nullerne, hvor vi bare 

ser til. I stedet skal vi sikre, at der bliver skabt arbejde i Danmark, og at flere og flere 

danskere kommer i beskæftigelse (Danmarks Radio, 2015. Minut 17:00 til 18:00).  
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Citatet kan iagttages som en stikpille til de borgerlige regeringer, som havde magten fra 2001 og over 

et årti efter. Her konstruerer Østergaard Radikale Venstre som et parti, der varetager det ansvarlige 

hensyn. Den politiske leder artikulerer dog ikke nogen direkte politisk modstander, og skaber derfor 

ikke et stærk antagonistisk artikuleret forhold. Østergaard taler ud fra et konkret politisk forslag, hvor 

han argumenterer for, at den daværende regeringskonstellation skal fortsætte. Problemet er dermed 

ikke den herskende orden, da partiet på daværende tidspunkt var en del af regeringen. Østergaard 

peger derimod tilbage på en tidligere regering, som han iagttager som værende uansvarlig. Et 

grundelement i den ækvivalente logik er utilfredsheden med den herskende orden, hvorledes der 

artikuleres en række politiske krav, der søger mod at bryde den hegemoniske orden. Da Østergaards 

kritik ikke er rettet mod den herskende orden, kan graden af populistisk artikulation således anses 

som værende ganske lidt til stede.  

Morten Østergaard fortæller videre i programmet, hvordan han iagttager den borgerlige blok. 

Journalisten i programmet stiller sig kritisk over for Radikale Venstres politiske planer og spørger, 

hvorfor partiet ikke sætter baren højere i forhold til de politiske ambitioner. Her skaber den politiske 

leder et rationale om, hvorfor han mener, at vælgerne ikke skal stemme på den side af det politiske 

landskab:  

Det her handler jo ikke om statistik, det handler om politik. Det, der er målet for os, det 

er altså, gennem reformer, at give os mulighed for at finansiere fremtidens velfærd. For 

vi kan jo se alternativerne i den debat, vi har. Det er jo en borgerlig opposition, som vil 

sende regningen til fremtidens velfærd videre til ulandene i form af lavere 

udviklingsbistand. Eller i børneværelserne hos de fattigste familier i Danmark med et 

kontanthjælpsloft. Det, vi siger, det er: nej, vi skal gøre det, vi altid har gjort i Danmark. 

Vi skal arbejde os ud af problemerne. (Danmarks Radio, 2015. Minut 23:00 til 24:00).  

Således skaber Østergaard et rationale om, at hvis man vil sikre Danmarks velfærd på en, ifølge 

Morten Østergaard, ansvarlig måde, skal man give sin stemme til Radikale Venstre. Modstanderen i 

artikulationen kan siges at være den borgerlige opposition, hvorefter han oplister en række politikker, 

som han ikke identificerer med Radikale Venstre. De politiske krav kan ikke siges at være 

ækvivalente, da de i princippet kan stå alene og på den måde ikke danner en enhed. Man kan endvidere 

argumentere for, at den antagonistiske logik ikke er så tydelig i artikulationen. Østergaard peger på 

flere modstandere, da den borgerlige opposition må siges at være de partier, man i klassisk forstand 
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betegner som højrefløjen. Der artikuleres altså ikke en enkelt direkte modstander, som manifesterer 

de politiske krav, Østergaard artikulerer.  

Reformer sikrer arven til vores børn 
 
Sådan lyder overskriften i et debatindlæg af Morten Østergaard. Overskriften sætter scenen for det, 

Østergaard betegner som Radikale Venstres budskab under valgkampen i 2015. Morten Østergaard 

artikulerer, hvordan ’vi’ ikke må stille os tilfredse med det økonomiske opsving, men at vi derimod 

hele tiden skal sigte højere:  

Selv om det går godt med økonomien, og vores velfærd er i topform, må vi aldrig stille 

os tilfreds. Og det gør vi ikke i Radikale Venstre. (…) Det betyder, at vi hele tiden skal 

være villige til at se på, om vi mon kunne gøre tingene lidt bedre. Om dem, som kan, 

kunne yde ekstra. Og om vi bruger pengene klogt nok (Politiken 2015).  

Dette er efterfulgt af en række konkrete politiske forslag, der har til formål at få råd til de politiske 

udfordringer, som Morten Østergaard iagttager, at Danmark stod over for i 2015. Det kan siges at 

være en række politiske krav, der reelt set har hver deres egen betydning, hvorfor de kan stå alene i 

kraft af deres egen fiksering af mening. Radikale Venstre fremfører eksempelvis politiske forslag om 

at sænke skatten på arbejde, hæve pensionsalderen og fjerne skattestoppet for boligejerne. Morten 

Østergaard artikulerer ikke noget modsætningsforhold til disse politiske krav. Man kan derfor 

argumentere for, at der er en ringe grad af ækvivalent artikulation i ovenstående empiriske eksempel. 

Det essentielle i debatindlægget er, at debatindlægget skal tegne et billede af, hvem Radikale Venstre 

er som parti. Jeg vil derfor vove at påstå, at Østergaard i indlægget udlægger, hvad han iagttager som 

værende de vigtigste ting, man skal vide om Radikale Venstre som vælger. Østergaard kommunikerer 

gennem forskellen forandring over for stilstand. Her iagttager han disse politiske krav som billedet 

på den forandring, han mener er nødvendig for Danmark. Det afgørende er, at disse krav eksplicit 

indeholder et politisk tiltag, hvorfor de forskellige krav ikke er ækvivalente. De kan stå alene, og de 

manifesteres ikke af det, kravene ikke er, hvilket er gældende inden for den ækvivalente artikulation. 

Det skal pointeres, at Østergaard ikke entydigt peger på en politisk modstander som fjenden i den 

politiske leders politiske ambitioner og visioner (Politiken 2015). Østergaard kommer i 

debatindlægget endvidere ind på, hvem der skal løfte mere og blive længere tid på arbejdsmarkedet. 

Jeg vil bede raske og rørige danskere om at arbejde et enkelt år længere. Ikke fordi jeg 
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ikke under folk en lang pension. Tværtimod. Men når nu vi lever markant længere, mener 

jeg, at vi, der kan, godt kan bidrage lidt mere. Så har vi til gengæld fortsat råd til velfærd 

og tryghed, og så har vi råd til at investere i fremtiden “ (Politiken 2015).  

Hos den ækvivalente artikulatoriske logik tegner sig her et billede af, at Østergaard konstruerer et 

folk.  Den politiske leder omtaler i øvrigt sig selv som en del af dem, der kan bidrage lidt mere, hvilket 

hos den populistiske/ækvivalente logik kan iagttages som, at Østergaard søger at appellere til en 

bestemt gruppe i befolkningen, som kan identificere sig med Østergaard politiske krav, og dermed 

skaber en folkelig pol. Omvendt kan det tilføjes, at Østergaard ikke nævner i artikulationen, hvad ”vi” 

ikke er, hvilket får den ækvivalente logik til at fremstå som værende til stede i mindre grad.  

Som nævnt iagttager Østergaard den politiske kamp inden for logikken forandring kontra stilstand. 

Således nævner den politiske leder i et interview i Information, hvordan han iagttager Radikale 

Venstres politiske modstandere i valgkampen 2015.  

Men når man i dag hører Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pia Olsen Dyhr (SF) og 

Kristian Thulesen Dahl (DF), så vil de jo rulle allerede gennemførte ting tilbage. Den 

største kontrast til jordskredsvalget er, at midten i dag repræsenterer forandringer, og 

fløjene repræsenterer stilstand (Information 2015).  

Det væsentlige i Østergaards artikulering er italesættelsen af, at tre forskellige partier repræsenterer 

stilstand, hvorefter Østergaard bakker sine udtalelser op med konkrete politiske udspil. Udspil, der er 

nævnt tidligere i analysen. Hvis man griber fat i citatet inden for Laclaus populismeteori, er det her, 

den antagonistiske logik artikuleres. Inden for den ækvivalente artikulatoriske logik bliver eliten eller 

magthaverne ofte artikuleret i form af et fjendebillede, som indeholder en række logikker, den 

politiske bevægelse ikke kan rumme (Laclau, 2005a; 2005b). Artikulationen kan siges at indeholde 

dele af den populistiske logik, da den iagttager et klart billede af, hvem de politiske modstandere til 

Radikale Venstre er. Derimod er det slående, hvordan Østergaard artikulerer partierne som en del af 

fløjene i dansk politik. Det er altså ikke eliten eller magthaverne, han peger på som illegitim, hvilket 

selvsagt også ville være besynderligt, da Radikale Venstre på daværende tidspunkt sad i regering. To 

af partierne fungerede dog som parlamentarisk grundlag for regeringen, hvorfor det kan sløre den 

egentlige antagonistiske logik i artikulationen.  
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Kommunikationen på Facebook 
 
Jeg vil i følgende afsnit hive fat i en række eksempler fra Radikale Venstres og Morten Østergaards 

Facebook-profiler under valgkampen i 2015. De empiriske eksempler skal illustrere, hvordan 

Radikale Venstre og Østergaard artikulerer partiets politiske strategi, og i hvilken grad eventuelle 

ækvivalente artikulationer er til stede i kommunikationen. Således vil afsnittet danne et grundlag for 

anden del af analysen, som vil omhandle partiets kommunikation i valgkampen i 2019.  

Når man gennemgår opslagene fra Morten Østergaards Facebook-profil under valgkampen i 2015, 

tegner der sig hurtigt et billede af, hvordan den politiske leder søger at artikulere Radikale Venstre 

som et ansvarligt parti. En del af opslagene binder sig op på regeringens resultater, og pointerne fra 

de tidligere empiriske eksempler om vigtigheden af reformer går igen. Morten Østergaards 

artikulering af partiet som værende ansvarligt, eksemplificeres særligt godt i følgende eksempel:  

Vi er klar til at tage ansvar for fremtiden i Danmark. For et Danmark hvor vi passer bedre 

på hinanden og tager os bedre af dem, der har det svært. Et Danmark hvor vi passer bedre 

på kloden, og hvor vi kerer os om mulighederne for de kommende generationer. Et 

Danmark hvor vi tager ansvar for i tide at sørge for, at dem, der har det sværest, får en 

chance, hvad enten de er født under svære kår i Danmark, eller de lige er kommet hertil 

(bilag 1).  

Udover at ansvarlighedslogikken er dominerende i det nævnte citat, så kan der samtidig iagttages en 

kommunikationslogik, der handler om moral. Østergaard artikulerer vigtigheden af at passe på 

hinanden, passe på kloden og tage os bedre af dem, der har det svært. Citatet kan så at sige iagttages 

som en række politiske idealer, som den politiske leder artikulerer. Det er en diskussion værd, om 

man anser de politiske idealer som værende ækvivalente. Jeg vil argumentere for, at de ikke bliver 

manifesteret i kraft af, hvad de ikke er, hvorfor den ækvivalente logik er til stede i en svag grad. Det 

politiske krav eller ideal, om at vi skal tage os bedre af dem, der har det svært, kan stå alene. Endvidere 

kan det politiske krav eller ideal om, at vi skal passe bedre på kloden, stå alene. Som beskrevet 

tidligere, står ækvivalente elementer stærkest, som hvad de ikke er, hvor forskellene mellem dem 

udviskes, og elementerne skaber et antagonistisk forhold til det, de ikke repræsenterer eller ikke kan 

indeholde (Laclau & Mouffe, 1985: 127).   

Følgende empiriske eksempel viser, hvordan Østergaard benytter regeringens resultater i sin 
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artikulering.  

Sagen er, at regeringen i løbet af de sidste fire år har skabt en langt bedre balance i 

udlændingepolitikken. Hvor fornuft og rimelighed har erstattet symbolpolitik. Vi har 

skabt gode resultater som fx dobbelt statsborgerskab og bedre muligheder for, at børn kan 

bo sammen med deres forældre i Danmark. Det er konkrete forbedringer, som kan mærkes 

af helt almindelige mennesker. Og det er forbedringer, som vi langt hen ad vejen har lavet 

henover midten i dansk politik. Altså også med Venstre, Konservative og Liberal Alliance 

(bilag 2).  

Østergaard benytter regeringens politiske resultater til at styrke artikuleringen af Radikale Venstre 

som et ansvarsfuldt parti. Partiets politiske leder eksemplificerer ligeledes Radikale Venstres evne til 

at samarbejde med partier, som umiddelbart er kategoriseret som partiets politiske modstandere. 

Sådan er de nævnte partier konstrueret i tidligere fremviste empiriske eksempler. Der dannes ikke 

noget antagonistisk modsætningsforhold i dette eksempels artikulation. Artikulationen bevæger sig 

her langt væk fra den, Laclau definerer som værende ækvivalent.  

Det sidste empiriske eksempel, jeg vil bringe i denne minidiskursanalyse af Radikale Venstres 

kommunikation gennem politisk leder Morten Østergaard under valgkampen i 2015, er en artikulering 

af valget for vælgeren. Et eksempel, jeg synes er interessant at tage med, da citatet viser, hvordan 

Østergaard iagttager populisme.  

Politik kan ikke reduceres til et spil skak eller Stratego. Til statistik eller til 

meningsmålinger. Politik handler om mennesker. Mennesker af kød og blod. Og det valg, 

som danskerne reelt skal træffe, er, om man synes vi skal føre en politik, der er baseret 

på kortsigtet populisme, eller om vi skal tage ansvar for fremtiden (bilag 3).  

Østergaard artikulerer her et antagonistisk modsætningsforhold til populisme. Han iagttager 

populisme som noget, der ikke er foreneligt med den politik, som Radikale Venstre fører og står for. 

Her er den ækvivalente artikulation på spil i nogen grad, da Østergaards artikulering manifesteres af 

det, han ikke repræsenterer. Den politiske leder trækker igen på en ansvarlighedslogik, som han 

iagttager som værende det modsatte af populisme. Det kan dermed iagttages, at Morten Østergaard 

forsvarer det bestående, hvilket på sin vis reducerer graden af populistisk tilstedeværelse i 

artikulationen.  
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Opsummering  
 
Følgende afsnit vil kort opsummere ovenstående diskursanalyses vigtigste pointer, samt hvordan 

analysen leder afhandlingens arbejde videre.  

Analysen indleder med at fokusere på Østergaards artikulering gennem forskellen 

forandring/stilstand, hvor den politiske leder pointerer vigtigheden af at tage ved lære af fortidens 

fejltagelser og på den måde sikre Danmarks fremtid. Da partiet befinder sig i regeringen, gør 

Østergaard ikke op med den herskende orden. Han argumenterer derimod for, at den herskende orden 

skal bestå ved at fortsætte regeringssamarbejdet. Dette udvisker i sig selv tilstedeværelsen af en 

ækvivalent artikulatorisk logik. Her er det vigtigt at notere sig, hvordan det kan få betydning for en 

eventuel dislokation i den sociale orden, som partiet befinder sig i, hvorfor det er interessant at 

undersøge partiets artikulation efter folketingsvalget i 2015, hvor partiet måtte overlade 

regeringssamarbejdet de borgerlige partier. Ifølge Laclau er det vigtigt altid at have øje for den sociale 

orden, som diskursen befinder sig i, da den har stor betydning for, hvordan artikulationen tager sig 

ud. Selvom Østergaard oplister en række politiske krav, som han iagttager, at den borgerlige 

opposition indeholder, er den ækvivalente artikulatoriske logik svagt til stede i kommunikationen. 

Han identificerer ikke nogen direkte politisk modstander, hvorfor der ikke kan identificeres et 

populistisk kendetegn i form af en antagonistisk artikulation.  

Denne tendens fortsætter i de empiriske eksempler fra Østergaards debatindlæg i Politiken. De 

politiske krav, som Østergaard artikulerer, er ikke ækvivalente, da de ikke står stærkest i kraft af, 

hvad de ikke er. De partikulære krav forbliver således differentielle i artikulationen, hvilket svækker 

muligheden for at hegemonisere diskursen, hvilket er populismens artikulatoriske ærinde. Det samme 

tenderer i de empiriske eksempler fra Morten Østergaards kommunikation på Facebook. Her er der 

dog et eksempel, der stikker ud fra de andre, hvor Østergaard skaber et skarpt antagonistisk 

modsætningsforhold mellem populisme og Radikale Venstre. To ting, der ikke er forenelige, ifølge 

den politiske leder. Her er den ækvivalente artikulatoriske logik til stede i diskursen. Her kan man 

stille sig kritisk over for, om det overhovedet er muligt at kommunikere populistisk omkring 

populisme. Men ud fra afhandlingens teoretiske ståsted, og hvorledes populismebegrebet er defineret 

i denne opgave, er dette i den grad muligt. Man kan argumentere for, at det kan gøre det populistiske 

eller ækvivalente budskab endnu stærkere, da mange har en mening om, hvad populisme er, og det 

derfor kan vække en følelse i folket eller vælgerne.   
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Jeg finder det vigtigt at pointere, hvordan ovenstående analyse af Radikale Venstres kommunikation 

i valgkampen 2015 kan bidrage til at identificere en udvikling i partiets kommunikation. Eksemplerne 

vil derfor også blive brugt i afhandlingens næste analysedel, der vil omfatte kommunikationen i 

valgkampen 2019. Således kan det, der ikke bliver sagt i 2015, gøre en eventuel diskursiv forskel 

endnu tydeligere at identificere. Dette skal se i lyset af, at afhandlingens teoretiske ståsted 

hovedsagligt befinder sig hos Laclaus populismeteori, hvorfor ikke-populistiske artikulationer kan 

være svære at identificere. De empiriske eksempler viser dog, at der er en varierende grad af 

ækvivalent artikulatorisk logik til stede i kommunikationen, om end den er meget svag til tider. Dette 

falder godt i spænd med Laclaus måde at anskue populisme på, da han mener, at den 

populistiske/ækvivalente logik altid er til stede, men at den aldrig ville kunne udviskes totalt eller 

findes i sin reneste form.  

Nedenstående figur har til formål at visualisere, hvordan de populistiske kendetegn kommer eller ikke 

kommer til udtryk i de empiriske fund. Graden af det populistiske kendetegns tilstedeværelse i 

diskursanalysen bliver visualiseret af, hvor mange flueben det givne kendetegn har opnået. 

Kendetegnet kan opnå et til tre flueben, hvilket betegner en enten meget svag tilstedeværelse eller en 

kraftig tilstedeværelse. Den ækvivalente artikulation er til stede i partiets kommunikation, omend den 

ikke som sådan præsenteres af en ækvivalenskæde, hvor en række partikulære krav bliver universelle 

i kraft af, hvad de ikke er. Den antagonistiske logik er til stede, idet Radikale Venstre identificerer 

oppositionen som en politisk modstander. Den er ikke kraftigt til stede, da den ikke gennemsyrer 

artikulationen, hvorledes Radikale Venstres politiske budskaber ikke bliver aktiveret af en 

grænsesøgende artikulation. Det er endvidere svært at få øje på konstruktionen af en folkelig pol i 

Radikale Venstres kommunikation omkring valget i 2015. Det kan skyldes den daværende status som 

regeringsparti. Den folkelige pol konstrueres ud fra et universelt krav om at artikulere det etablerede 

som illegitimt. Slutteligt er kendetegnet om en stærk leder svagt til stede i kommunikationen, da 

Morten Østergaard ikke konstrueres som en person, der kan indeholde en række partikulære krav. 

Morten Østergaard kan derimod iagttages som en klassisk politiker, der videreformidler Radikale 

Venstres politiske budskaber.  
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Populistiske kendetegn 2015 

Ækvivalent artikulation √ 
Antagonistisk logik √ 
En folkelig pol  

Den stærke leder √ 
 

Folketingsvalget i 2019 
 
Følgende kapitel indeholder en diskursanalyse af Radikale Venstres kommunikation omkring 

folketingsvalget den 5. juni 2019. Her vil jeg operationalisere Laclaus populismeteori og benytte 

begreberne til at analysere den valgte empiri. Analysen vil primært fokusere på den empiri, der 

relaterer sig til Radikale Venstres kommunikation omkring folketingsvalget. Dog vil eksempler fra 

valgkampen i 2015 endvidere blive inddraget, da en del af analysens formål er at identificere en 

udvikling i kommunikationen. Analysen vil også indeholde empiriske eksempler som kan illustrere, 

hvordan Radikale Venstre bliver konstrueret af andre politiske iagttagere og politiske partier.  

Dislokationen 
 
Den 18. juni 2015 blev en skæbnevanger dag for Radikale Venstre. Partiet opnåede 4,6 % af 

stemmerne, hvorfor Radikale Venstre gik tilbage med 9 mandater. Danskerne gav Lars Løkke 

Rasmussen mulighed for at danne en ny regering, hvilket blev dødsstødet for den daværende S-RV 

regering (danmarkshistorien.dk). De følgende fire år skulle partiet befinde sig i opposition. Længere 

væk fra den politiske indflydelse. Således vil denne begivenhed for Radikale Venstre blive analyseret 

gennem Laclaus dislokationsbegreb.  

Ifølge Laclau opstår den ækvivalente artikulatoriske kommunikation oftest i situationer, hvor den 

herskende sociale orden er blevet rystet. Når sociale forhold bliver dislokeret eller rystet, opstår der 

ifølge Laclau et behov for nye artikulationer. Artikulationer, der søger at besvare disse dislokationer. 

Populisme er ifølge Laclau et sådan forsøg på at reartikulere den sociale orden (Laclau, 1990: 5). Om 

det dårlige valgresultat i 2015 i sig selv er en dislokation, skal være usagt. Men jeg vil benytte 

begrebet til blandt andet at analysere den kommunikation, der fulgte efter valgresultatet, for dermed 
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at nærme mig en identificering af, om der er tale om en dislokation af Radikale Venstres sociale 

orden.  

Først og fremmest vil jeg bringe en artikel fra Danmarks Radio, som beskriver en kritik fra Radikale 

Venstres bagland rettet mod partiets valgkamp. Ifølge den tidligere landsformand Søren Bald blev 

partiets valgkamp flagrende og forvirrende, fordi Radikale Venstre kom med for mange politiske 

udspil: ”Forslagene snublede nærmest over hinanden. Det var for meget” (dr.dk: 2015). Citatet fra 

den tidligere landsformand viser altså en tydelig utilfredshed med partiets kommunikation i 

valgkampen. Den kritik blev genkendt af den daværende landsformand Klaus Frandsen, som iagttog 

en del af partiets valgkamp på følgende vis: ”Vi havde for meget, vi skulle ud med på for kort tid. Vi 

fik ikke solgt de enkelte budskaber ordentligt igennem” (dr.dk: 2015). Denne iagttagelse bliver i 

artiklen støttet af daværende medlem af hovedbestyrelsen Anders Thomsen, der udtalte følgende: 

”Der var en oplevelse af, at der blev lidt for mange emner at forholde sig til på for kort tid. Både for 

vælgerne, men i virkeligheden også for vores egne kandidater” (dr.dk: 2015). Der viser sig altså et 

billede af en bestemt iagttagelse, der deles af flere personer, som er involveret i Radikale Venstre. Da 

det ikke er denne afhandlings ærinde at bedømme Radikale Venstres valgkamp som god eller dårlig, 

skal citaterne derimod ses som eksempler, der kan vise, hvordan relevante aktører inden for partiet 

betragter den sociale orden, som partiet befinder sig i. Citaterne kan være et udtryk for, at den 

herskende diskurs ikke kan bestå, og at partiet må reartikulere sig på ny.  

Artiklen blev bragt, få dage før partiet skulle afholde hovedbestyrelsesmøde, hvor en evaluering af 

valgkampen fandt sted. Efterfølgende udtalte Morten Østergaard sig om den kritik fra baglandet, som 

valgkampen affødte. Her insisterede den politiske leder på, at partiets kurs i valgkampen var den 

rigtige.  

Når nu valgresultatet var anderledes end det, man havde håbet på, så vil man selvfølgelig 

tænke, om der var noget, man kunne have gjort anderledes. Men jeg kan ikke i skrivende 

stund sige, at der var nogle af de beslutninger, jeg traf, som jeg ville have gjort på en 

anden måde, og at det ville have ført til et andet resultat (Ritzau Fokus: 2015).  

Groft sagt kan Morten Østergaards udtalelse forstås, som at han ikke mener, partiet befinder sig i en 

rystet social orden, hvor partiet må artikulere sig på ny, hvilket leder mig frem til en anden artikel, 

bragt af Berlingske.  
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Artiklen bygger på Mette Frederiksens udmelding på Folkemødet i 2018, hvor man erklærede, at 

Socialdemokratiet efter et valg ville gå efter en socialdemokratisk mindretalsregering. Artiklen 

inddrager flere iagttageres synspunkter på Radikale Venstres position i det politiske landskab på 

daværende tidspunkt. Berlingske bringer også en påstand om, at der blandt ”kender og iagttagere” af 

Radikale Venstre er en vis bekymring om, hvordan partiets kommunikationsstrategi tegner sig.  

Blandt kendere og iagttagere af Det Radikale Venstre spirer en vis bekymring for, at en 

kommunikationsstrategi, der er skarp som hos et protestparti, vil ende ud som en egentlig 

politisk strategi. For det vil i så fald være et brud med mere end 100 års tradition for at 

søge indflydelse i forhandlingslokalet (Berlingske: 2019).  

Denne betragtning er interessant fra afhandlingens teoretiske ståsted, da den beskriver, hvordan 

partiet befinder sig i en ny social orden og altså agerer herefter.  

At partiet bliver betragtet som et fløjparti, bliver i artiklen blandt andet ført frem af en historie om 

Socialdemokratiets daværende udenrigsordfører, Nick Hækkerup, som i DR-radioprogrammet 

”Slotsholmen” giver sit besyv med om den på det tidspunkt aktuelle situation i det danske politiske 

landskab.  

I sidste uge udtalte Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup, i DR-

radioprogrammet »Slotsholmen«, at »yderfløje« og »små og underlige partier« havde fået 

lov til at fylde for meget i dansk politik, og at der mere end nogensinde var brug for, at 

»de tre midterpartier løfter fælles på problemerne«. Midterpartierne var ifølge 

socialdemokraten vel at mærke hans eget parti, Venstre og Dansk Folkeparti. Han nævnte 

ikke de Radikale med ét ord, men de Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, der 

befandt sig i samme radiostudie, følte sig truffet (Berlingske: 2019).  

 

Nick Hækkerup udelader altså Radikale Venstre som en del af ’de tre midterpartier’, hvilket på sin 

vis gør op med mangeårig traditionel politisk tænkning om, at Radikale Venstre er Danmarks 

midterparti, som ved flere lejligheder har afgjort, hvilket parti der skulle have nøglerne til 

statsministeriet. Historien bidrager til billedet af, at Radikale Venstre forud for folketingsvalget i 

2019, befinder sig i en rystet social orden, der er vigtig at forstå, når man skal analysere en gældende 

diskurs.  
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Jeg finder det nødvendigt at bidrage med yderligere eksempler på, hvordan Radikale Venstre 

iagttages af forskellige politiske aktører, da det kan bidrage til identificeringen af en dislokation inden 

for Laclaus teoretiske pejlemærker om populisme. Således henviser Berlingske til udtalelser fra andre 

politiske aktører, navnlig formand for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl og Socialistisk 

Folkepartis politiske ordfører, Karsten Hønge.  

 

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, ynder at omtale Det Radikale 

Venstre som et ’fløjparti’, mens SFs altid krasbørstige ordfører, Karsten Hønge, i torsdags 

omtalte de Radikale som et ’lidt ekstremistisk parti’ i Netavisen Pio (Berlingske: 2019).  

 

Således er der altså flere politiske aktører, der iagttager en ændring af Radikale Venstres position som 

parti i dansk politik. Eksemplerne kan, sammen med partiets parlamentariske situation, iagttages som 

værende en kraftig rystelse af den sociale orden, som partiet tidligere befandt sig i. Dette kan 

suppleres med et citat fra Morten Østergaard, hvor ovennævnte iagttagelser ikke flugter med den 

måde, den politiske leder selv ser sit parti.  

 

Et midterparti er kendetegnet ved evnen til at kunne finde løsninger med andre mere end 

ved det holdningsmæssige udgangspunkt. Det Radikale Venstre vil fastholde tilgangen 

om at lave kompromisser med alle ud fra det politiske indhold. På det punkt føler jeg 

ingen stor konkurrence (Berlingske: 2019).  

 

Således udtaler Morten Østergaard sig om sin egen iagttagelse af, hvilket parti Radikale Venstre er. 

Den sociale orden er dog ikke et udtryk for, hvordan partiets selvforståelse er, men i højere grad et 

udtryk for de eksterne sociale forhold, der påvirker partiet. Der kan ud fra de empiriske eksempler, 

argumenteres for, at Radikale Venstres sociale orden var rystet forud valgkampen i 2019, og at partiet 

dermed måtte finde nye måder at artikulere sig på for at trænge igennem med sit politiske projekt. 

Der kan herved identificeres en dislokation, som muligvis skabes over længere tid, men kan siges at 

have sin begyndelse ved det dårlige folketingsvalg i 2015.  

Der ligger desuden en interessant dynamik i den forandring, der ligger i at træde ud af regering og 

ind i en opposition. Radikale Venstre var i regering med Socialdemokratiet, hvilket i sig selv er et 

samarbejde mellem to partier, der kræver kompromiser, hvilket det øjensynligt også kræver i 

kommunikationen. Det kan under alle omstændigheder siges at være en helt ny situation, som partiet 
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befinder sig i, hvorfor det er vigtigt at have for øje, når man analyserer den diskurs, som omkranser 

partiets kommunikation.  

 

Et grønnere, friere og stærkere Danmark 
 
Sådan lyder Radikale Venstres valgslogan op til folketingsvalget i 2019. Et valgslogan, der 

opsummerer partiets valgkampsprogram ’FREMAD’, som Morten Østergaard offentliggjorde ved 

Radikale Venstres landsmøde i september 2018. Som det fremgår på partiets hjemmeside, er 

’FREMAD’ Radikale Venstres visioner, værdier og konkrete forslag til, hvordan vi sammen skaber 

et grønnere, friere og stærkere Danmark (Radikale Venstre, 2018a). Valgkampsprogrammets titel 

vækker associationer om den franske præsident Emmanuel Macrons parti og slogan ’En Marche’, 

hvorfor ’FREMAD’ kan anskues som indeholdende en repræsentationslogik, hvor Radikale Venstre 

ønsker at artikulere et identifikationstilbud, der indeholder en repræsentation af et europæisk 

fællesskab. Partiet iagttager ’FREMAD’ som følgende:  

• FREMAD er 132 rigtige løsninger på virkelighedens problemer. 

• FREMAD er et opgør med symbolpolitikken. 

• FREMAD er et modsvar til dem, der sælger ud af vores værdier.  

• FREMAD er et optimistisk syn på fremtiden (Radikale Venstre, 2018a).  

 

Morten Østergaards tale til Radikale Venstres landsmøde i september 2018 – 9 måneder før 

folketingsvalget – er interessant, da landsmødet fandt sted i starten af den politiske sæson, men også 

fordi det var det sidste landsmøde inden folketingsvalget, hvorfor mødet skaber forudsætningerne for 

partiets strategi op mod valget.  

 

Efter en kort indledning med formelle taksigelser i landsmødetalen indleder den politiske leder med 

følgende bemærkning: ”Det, vi kæmper for, det er et grønnere, friere og stærkere Danmark” 

(Radikale Venstre, 2018b). Elementerne betyder ikke noget i sig selv, da de ikke i denne 

sammenhæng er præsenteret sammen med en række politiske krav, men de træder heller ikke frem i 

kraft af en række antagonistiske politiske krav. Østergaard fremhæver partiet Venstre i sin tale, hvor 

han opfordrer partiet til at huske på det, Østergaard ser som Venstres politiske tankegods.  
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Vi deler jo rødder med Venstre, og på et tidspunkt gik de også og sagde, det handler om 

frihed til forskellighed. Og hvis de nu kom i tanke om det igen og i stedet for at gå og 

regulere, hvordan folk går klædt, og hvad de skal spise, hvornår og hvordan vi skal give 

hinanden hånden, så i stedet for sørgede for, at vi også om 10 og 15 år kunne sige, at vi 

var et land, hvor der var frihed til forskellighed, så var der virkelig noget at samarbejde 

om (Radikale Venstre, 2018b). 

 

Venstre sad på daværende tidspunkt på statsministerposten med Lars Løkke Rasmussen som 

regeringsleder. Det er derfor nærliggende at betragte Venstre som en del af ’det etablerede’. I citatet 

identificerer Østergaard en række politiske sager, som regeringen i løbet af regeringsperioden har 

været involveret i. De repræsenterer det modsatte af, hvad Radikale Venstre vil – fremført af Morten 

Østergaard. Vi befinder os altså her inden for den antagonistiske artikulation, der i artikulationen 

konstruerer det etablerede eller eliten som værende illegitim.  

 

Den politiske leder fortæller videre i sin tale til landsmødet om ansvar. Det er tidligere beskrevet i 

analysen, hvordan Østergaard artikulerer en ansvarslogik, hvor han konstruerer Radikale Venstre som 

værende ansvarsfuldt og andre nævnte partier som ansvarsløse. Denne gang er situationen dog 

omvendt, idet partiet befinder sig uden for regeringen, hvorfor det er interessant, hvordan Østergaard 

denne gang artikulerer inden for ansvarslogikken.  

 

Der er så mange, der bare vil have, at ting skal blive, som de var i går. Stop verden. Jeg 

vil af. Nej til samarbejde. Nej til at tage ansvar. Nej til at løfte i flok. Det er nej til det hele 

(Radikale Venstre, 2018b).  

 

Morten Østergaard konstruerer her en ækvivalenskæde af antagonistiske artikulationer, hvor alt det, 

der nævnes i citatet, er det modsatte af, hvad Radikale Venstre vil. Det er derfor interessant, hvilke 

ækvivalente krav Østergaard artikulerer i kraft af den antagonistiske artikulation, der ses i citatet 

ovenfor.  

 

Hvis vi tager det ansvar i fællesskab og appellerer til særligt Socialdemokraterne og 

Venstre om ikke at lade sig rive med strømmen, tidsånden, gribe af stilstanden, og i stedet 
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for tage hinanden og os i armene og løfte i flok, så vi kommer fremad igen (Radikale 

Venstre, 2018b).  

 

Radikale Venstres politiske leder konstruerer her, hvordan han iagttager den politiske situation. 

Kommunikationen manifesterer således også partiets ækvivalente krav. De ækvivalente krav skal ses 

i kraft af, hvordan den antagonistiske artikulation fylder disse krav op med mening. Ansvarslogikken 

er i sig selv tom, men den opfyldes af mening i kraft af, at Morten Østergaard artikulerer 

Socialdemokratiet og Venstre som værende ansvarsløse. Han appellerer til, at Socialdemokratiet og 

Venstre må tage del i ansvaret, som han mener, at Radikale Venstre gør det. Inden for Laclaus 

populismeteori opfylder kommunikationen her altså både den ækvivalente artikulation og det 

antagonistiske modsætningsforhold. En af kendetegnene ved en populistisk ækvivalenskæde er, at de 

ækvivalente artikulationer træder frem som værende kritiske over for det etablerede, eller i Laclaus 

termer: eliten. Her kan man argumentere for, at kommunikationen i høj grad opfylder denne tese, 

både i forhold til hvordan kommunikationen træder frem, men også i kraft af den sociale orden, som 

Radikale Venstre befinder sig i. Partiet er ikke længere i regering, hvorfor det skaber en mulighed for 

at illegitimere der, hvor den politiske magt befinder sig. Citatet ovenfor trækker desuden tråde tilbage 

til partiets valgslogan ’FREMAD’, som endvidere kan siges at være en manifestering af 

ækvivalenskæden. Det er dermed nærliggende at betegne ’FREMAD’ i denne sammenhæng som en 

tom betegner eller et nodalpunkt, der repræsenterer den ækvivalenskæde, som Morten Østergaard 

artikulerer i sin tale til landsmødet. Den politiske leder opsummerer det endda selv i talen, hvor han 

afslutter citatet ”så vi kommer fremad igen”.  

 

Tillid til folkestyret 
 
I den sidste del af Morten Østergaards tale til Radikale Venstres landsmøde taler den politiske leder 

om vigtigheden af tilliden til folkestyret og alvorligheden af manglen på samme. Østergaard skaber i 

sin kommunikation et billede af, hvordan tilliden til folkestyret har lidt et knæk. Det er samtidig 

interessant at analysere, hvordan den politiske leder mener, at udfordringen skal løses, og hvordan 

Østergaard betragter sit eget partis ansvar og position i den sociale herskende orden. Følgende er et 

langt citat, som jeg finder nødvendigt at bringe i sin fulde længde, da jeg mener, at artikulationens 

meningsfuldhed i denne sammenhæng ikke må brydes op. Citatet kommer efter en reference til den 

franske præsiden Emmanuel Macron, hvor præsidenten i forbindelse med et besøg i Danmark talte 

om en svækket tillid til folkestyret.  
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Det, der var interessant ved det, han sagde, netop til de unge, det er, vi har jo ikke selv 

valgt, at det er nu, vi lever Men det er vores ansvar, hvad vi vil bruge det til. Og det er 

der, hvor min appel er. At vi er nødt til at tage alvorligt, hvis tilliden til demokratiet, 

tilliden til de folkevalgte, begynder at svigte. Og derfor er det det, vi går i valgkamp for. 

Det er at genrejse tilliden. Og derfor tror jeg også, vi er nødt til at starte med os selv. Fordi 

det er jo let, måske nogle gange endda fornøjeligt, at pege fingre ad de andre, fordi man 

jo godt ved i sådan et politisk parti, at vi er nok alligevel dem, der har fat i den lange ende 

(Radikale Venstre, 2018b).  

 

Morten Østergaard artikulerer, hvordan partiet går til valg på at genrejse tilliden. Østergaard 

beskriver, for nu at blive i Laclaus begrebsunivers, en slags brudsituation, en dislokation, som 

relevante aktører må besvare i deres artikulation. Det er således nærliggende at undersøge, hvem 

Morten Østergaard iagttager som relevante aktører i denne brudsituation. Her bliver 

repræsentationslogikken samtidig interessant, da der kan argumenteres for, at vi i kommunikationen 

befinder os i en situation, hvor folket bliver tiltalt, hvilket ofte er kendetegnende ved en populistisk 

artikuleret kommunikation. Hvilket bringer mig til analysens næste citat, som beskriver, hvordan 

Østergaard ser sit eget partis rolle i den sociale orden.  

 

Men måske har vi også undervejs glemt, hvad det handlede om. Måske har vi også nogle 

gange ladet os indfange i et magtspil og glemt, at hvis man vil lave virkelige forandringer, 

så skal man gøre det sammen med dem, det handler om (Radikale Venstre, 2018b).  

 

Således funderer Østergaard over partiets eget ansvar, med henvisning til da partiet selv sad i regering. 

Endvidere bedyrer den politiske leder, at politikken skal laves i samarbejde med folket. Her skabes 

den folkelige pol i artikulationen, og Østergaard søger at tegne et fællesskab mellem hans parti og 

folket. Jeg finder det vedkommende endnu engang at nævne dislokationen, hvor Radikale Venstre 

ved folketingsvalget i 2015 ikke længere er i regering. Den sociale orden har øjensynligt ændret sig 

for partiet, og det kan siges at give nye muligheder for partiet. Det næste citat fra den politiske leders 

tale til landsmødet handler netop om, hvordan partiet vil imødekomme denne genrejsning af tilliden 

til folkestyret.  
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Når vi vil ændre på folkeskolen, så gør vi det sammen med lærerne, eleverne og 

forældrene i stedet for at lave en løsning, som vi så efterfølgende skal gå og rydde op i. 

Og når vi laver ændrede vilkår for de studerende på landets uddannelser, så gør vi det 

sammen med dem og deres undervisere i stedet for bare at mølle på (Radikale Venstre, 

2018b).  

 

Her iagttager Østergaard, hvordan han ser, at Radikale Venstre bedst muligt kan mindske skellet 

mellem politik og folket. Han søger altså at skabe en folkelig pol ved at repræsentere bestemte 

faggrupper i befolkningen i sin artikulation. Dette understreger den ækvivalente logiks tilstedeværelse 

i Østergaards artikulation i talen. Morten Østergaard artikulerer en repræsentation af folket i sit parti 

Radikale Venstre.  

 

Det er afgørende, om det er os eller DF, der bringer en ny regering til magten 
 
Følgende afsnit vil indeholde empiriske eksempler fra henholdsvis en kronik af politisk leder Morten 

Østergaard i Information og citater fra programmet ’FV19: mød partierne – Radikale Venstre’. 

Kronikken i Information er interessant, da det er en del af en kronikserie, hvor samtlige partiledere 

beskriver, hvad deres parti går til valg på. Det samme gør sig gældende i programmet på Danmarks 

Radio. Empirien kan give en god fornemmelse af, hvad Morten Østergaard finder essentielt og mest 

vigtigt under valgkampen i 2019. Samme typer af empiri finder sted i analysen af valgkampen i 2015, 

hvorfor det giver en god grobund for at sammenligne diskursen i kommunikationen.  

Radikale Venstres politiske leder udstikker sin dagsorden i kronikkens første sætning. Således 

artikulerer Østergaard sin iagttagelse af Radikale Venstres politiske ståsted.  

Hos De Radikale står vi fast på en ambitiøs klimapolitik, investeringer i uddannelse og 

en afskaffelse af fattigdomsydelserne. Derfor kan vi kun støtte en ny regering, der gør sig 

uafhængig af Dansk Folkeparti (Information 2019).  

Citatet viser Østergaards artikulering af tre forskellige konkrete politiske krav. Den politiske leder 

nævner klima, uddannelse og fattigdomsydelser i én og samme sætning. Tre politiske krav, der ved 

første øjekast synes differentierede. Den næste sætning i citatet kan derimod siges at ophæve det 

forskellige ved de tre politiske krav. Den antagonistiske artikulering af, at Radikale Venstre kun kan 

støtte en regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkeparti, ophæver den eksisterende differentielle 
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logik og gør de politiske krav ækvivalente. De træder dermed frem som tre ækvivalente krav, der 

opnår deres mening i kraft af den antagonistiske artikulering af Dansk Folkeparti. Tre ækvivalente 

krav, der repræsenteres af et samlet krav. Således træder den ækvivalente artikulatoriske logik i kraft, 

og manifesteres af den antagonistiske artikulation.  

Østergaard fortsætter i kronikken med eksempler, der viser, hvordan han iagttager Dansk Folkepartis 

løsninger som værende det modsatte af, hvad Radikale Venstre vil.  

Vores naboer i Europa har brug for, at vi rækker hånden ud og siger, at vi vil løse de store 

problemer i fællesskab. I stedet har vi set, at regeringen med Dansk Folkepartis mandater 

gang på gang finder på ikke-løsninger: grænsebomme, smykkelov, burkaforbud, 

håndtrykslovgivning og flygtningeøen Lindholm. Symbolpolitikken løser ikke 

problemerne, den skaber dem (Information 2019).  

Østergaard artikulerer herved en fælleskabslogik, hvor han identificerer nødvendigheden af et tættere 

europæisk samarbejde. I artikulationen konstruerer den politiske leder et billede af, at Dansk 

Folkeparti repræsenterer det modsatte, hvorledes han eksemplificerer dette med en række politiske 

tiltag, som regeringen har vedtaget i samarbejde med Dansk Folkeparti. Således eksisterer der altså 

også en kritik af det etablerede i kommunikationen, hvilket i høj grad er et kendetegn ved den 

ækvivalente artikulatoriske logik. Den politiske leder konstruerer et antagonistisk 

modsætningsforhold med Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, hvori de repræsenterer to 

modsatrettede politiske strategier. Østergaard tager ydermere regeringen med i sin antagonistiske 

artikulation, hvilket tydeliggør den kritiske artikulation af det etablerede.  

Den politiske leder opsummerer i kronikken, hvad han ser, at folketingsvalget handler om.  

Derfor handler valget om, hvorvidt vi skal sande til i Dansk Folkepartis stilstand, eller 

om vi skal sætte en ny retning, som De Radikale foreslår: Fremad mod et grønnere, friere 

og stærkere Danmark. Med andre ord er det afgørende, om det er De Radikale eller Dansk 

Folkeparti, der bringer en ny regering til magten. Og med de nye fløjpartier kan skruen 

blive endnu strammere. Slut med symbolpolitik (Information 2019).  

Ovenstående citat indeholder flere interessante kommunikationslogikker, som indeholder 

populistiske elementer inden for Laclaus teoriapparat. Først og fremmest kan citatet siges at fuldbyrde 

det antagonistiske modsætningsforhold mellem Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Østergaard 
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opsummerer sit partis valgkampagne ’FREMAD’ og sætter det i kontrast til Dansk Folkeparti. Det 

gør han inden for forskellen mellem ’fremad’ og ’stilstand’. Således artikulerer Østergaard Dansk 

Folkeparti som ’stilstand’ og Radikale Venstre som ’fremad’. Østergaard konstruerer altså et, for 

ham, afgørende valg om, hvem af de to partier der skal udstikke den politiske retning for Danmark. 

Således kan der argumenteres for, at Østergaard søger at italesætte folket som en afgørende faktor. 

Østergaard artikulerer en folkelig pol, der ønsker forandring så at sige. I den artikulation ligger der 

også en konstruktion af en folkelig pol, der vil stilstand. Denne konstruktion i artikulationen er et 

kerneelement i Laclaus populismeteori om konstruktionen af folket. Folket kan ikke indeholde alle, 

og man må derfor artikulere en række politiske krav, som automatisk udelukker en del af 

befolkningen.  

Osteklokken på Christiansborg 
 
Følgende delafsnit vil bringe citater fra tv-programmet ’FV19: Mød partierne – Radikale Venstre’. 

Programmet lægger ud med en kort præsentation af Morten Østergaard, hvorefter denne interviewes 

af journalist og vært Kaare Qvist. Her spørger journalisten ind til, hvorfor Østergaard ad flere 

omgange har pakket en taske og flyttet ud til ’almindelige danskere’ i et par dage. Morten Østergaard 

peger på voksende politikerlede som begrundelse, hvortil Kaare Qvist spørger: ”Lever du så langt fra 

almindelige vælgeres hverdag, at du simpelthen skal på besøg i virkeligheden med soveposen og det 

hele for at finde ud af, hvad du mener?” (Danmarks Radio, 2019: minut 05.55). Hvortil den politiske 

leder svarer følgende.  

 

Næ, jeg lever jo også et helt almindeligt liv, men jeg tror, at hvis vi skal have tilliden 

tilbage, så bliver vi nødt til at få brudt ud af osteklokken inde på Christiansborg. Komme 

til at tale med de mennesker, som vi ofte bare taler om, altså der, hvor skoen trykker, når 

det er integrationsområdet. I de udsatte boligområder, hvor folk lige nu er frustrerede over 

ghetto-pakker og alt mulig andet. Stopprøver i børnehaveklasser, men kun for børn med 

bestemte adresser, ny fattigdom blandt børn, som vokser op på integrationsydelse. Altså 

de her ting, for at forstå dem, for at få tilliden til os fra befolkningen tilbage. Så er vi nødt 

til at bryde ud af politiks vante rammer (Danmarks Radio, 2019: minut 06.00-06.37).  

 

Den politiske leder omtaler altså et tillidsproblem fra befolkningen til dansk politik. Han artikulerer 

altså, hvordan han som politiker vil møde folket der, hvor de er, og møde deres virkelighed. Inden for 
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Laclaus populismeteori kan der således argumenteres for at herske en repræsentationslogik i Morten 

Østergaards artikulation. En logik, der betyder, at han søger at repræsentere folket. Hvilket Østergaard 

i denne artikulation konstruerer som værende personer, der har oplevet regeringens politiske tiltag på 

eget liv. I den artikulerede repræsentationslogik ligger der endvidere en kritik af det etablerede. Denne 

kritik artikuleres i de eksempler om forskellige politiske tiltag, som Morten Østergaard remser op i 

programmet på Danmarks Radio.  

 

Mod slutningen af programmet drejer journalisten Kaare Qvist interviewet ind på en række politiske 

garantier, som den politiske leder har givet før og under valgkampen. Kaare Qvist oplister følgende 

tre krav: regeringen skal være klart til at lave forpligtende klimamål, regeringen skal være uafhængig 

af Dansk Folkepartis politik, regeringen skal gøre op med paradigmeskiftet (FV19: Mød Partierne – 

Radikale Venstre, 2019: minut 21.45-22.10). Herefter opstiller Kaare Qvist et tænkt eksempel, hvor 

han spørger Morten Østergaard, om den politiske leder vil stå fast på disse krav over for Mette 

Frederiksen, skulle hun ’vinde’ valget. Østergaard svarer følgende:  

 

Ja, det gør jeg. Fordi, hvis jeg svigter værdierne i lighed med det, som mange andre har 

gjort, så mister vi den sidste gnist af håb, der er om forandring. Og det er sådan set derfor, 

at det, jeg har gjort med den garanti, det er at give danskerne et valg. Skal vi fortsætte i 

den retning, vi har nu? Med mere og mere symbolpolitik, som ikke løser problemerne, 

eller skal vi prøve at finde nogle rigtige løsninger på de problemer, som vitterligt består? 

(Danmarks Radio, 2019: minut 22.10-22.35).  

 

Således artikulerer Østergaard endnu engang en skarp kritik af det etablerede, hvorefter han efterlyser 

forandring. Ligeledes skaber han et billede af, at der er et ønske hos en del af befolkningen om denne 

artikulerede forandring. Med andre ord italesætter han altså en folkelig pol, som ønsker forandring. 

Dette er en tydelig populistisk kommunikationslogik inden for Laclaus teori om populisme, hvorfor 

den altså i høj grad er til stede i Østergaards artikulation i tv-programmet. Med henvisning til Morten 

Østergaards tale til folkemødet i sommeren 2018, hvor den politiske leder udstikker en garanti om, at 

Radikale Venstre kun støtter en regering, der gør sig fri af Dansk Folkepartis politik, spørger Kaare 

Qvist, hvordan det hænger sammen med, at Radikale Venstre indgik en pensionsaftale med blandt 

andet Dansk Folkeparti.  
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Det hænger sammen på den måde, at jeg fik jo vist, at efter to år at have ønsket en 

seniorpension, at så kan man godt, hvis man arbejder på det, skabe løsninger for 

mennesker, som vitterligt ikke er blevet behandlet ordentlig af det her samfund, nemlig 

nedslidte seniorer, uden at det skal afregnes med flygtningeøer og grænsekontrol 

(Danmarks Radio, 2019: minut 23.30-24.18).  

 

Her vil jeg vove mig ud i en gråzone inden for den diskursanalytiske disciplin, som jo handler om at 

tage udsagn, som de fremstår. Dog vil jeg argumentere for, at det i denne afhandlings teoretiske 

ståsted er nødvendigt at betragte artikulationer i den sociale orden, som de befinder sig i. Det er derfor 

interessant at analysere ovenstående citat, da Radikale Venstres politiske handlinger modsiger den 

garanti, som Østergaard har udstukket befolkningen inden folketingsvalget i juni 2019. Jeg vil derfor 

argumentere for, at Østergaard i højere grad søger at skabe et identifikationstilbud fra Radikale 

Venstre til befolkningen, end han rent faktisk mener, at Radikale Venstre ikke vil føre politik med 

Dansk Folkeparti. Således artikulerer han en repræsentation af den del af befolkningen, som i hans 

øjne må være trætte af Dansk Folkeparti. Ovenstående udsagn gør en smule op med den 

antagonistiske artikulering, som Østergaard tidligere har identificeret over for Dansk Folkeparti. Her 

er det dog vigtigt at pointere, at den politiske leder for Radikale Venstre til stadighed nævner, hvilke 

politiske krav der ikke kan indgå i Radikale Venstres politiske strategi, såsom de nævnte eksempler 

med flygtningeøer og grænsekontrol.  

Jeg mener, at det er interessant, hvordan Dansk Folkeparti nævnes flere gange i programmet. Til 

sammenligning nævnes Dansk Folkeparti ikke én eneste gang i det samme program i 2015. Det siger 

ikke nødvendigvis noget om Radikale Venstres kommunikation, men det siger noget om den 

herskende sociale orden, som partiet befinder sig i. Det er altså ikke kun Radikale Venstre selv, der 

iagttager Dansk Folkeparti som værende partiets direkte modstander og modsætning.  

 
Kommunikationen på Facebook 
 
 
Følgende afsnit vil behandle en række forskellige Facebook-opslag, hvor afsenderen er enten Morten 

Østergaard eller Radikale Venstre som parti. Som jeg har begrundet i empiriafsnittet, er opslagene 

udvalgt på forskellig baggrund. Nogle er udvalgt, fordi de indeholder en særligt tydelig ækvivalent 

artikulation, men jeg har bestræbt mig på at udvælge en række eksempler, som giver et grundigt og 

overordnet billede af Radikale Venstres kommunikation på Facebook.  
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Det første opslag, jeg vil bringe, repræsenterer på fornem vis, hvordan Radikale Venstres 

kommunikation omkring folketingsvalget i 2019 hidtil er præsenteret i denne afhandling. Således 

skriver Morten Østergaard to dage før valget:  

 

En ny retning mod et grønnere Danmark. Er du også træt af symbolpolitik og af at det er 

højrefløjen, der får lov at bestemme i dansk politik. Så stem på Radikale Venstre. Sammen 

sætter vi en ny retning mod et grønnere, friere og stærkere Danmark. Fremad! (Bilag 4).  

 

Der er flere interessante dynamikker i citatets artikulation. Først og fremmest lægger jeg mærke til 

den ækvivalente logik, der er til stede i citatets første sætning ’En ny retning mod et grønnere 

Danmark’. Sætningen får sin betydning af citatets sidste sætning, da Radikale Venstres artikulation 

om en ny retning mod et grønnere Danmark i kraft af partiets artikulerede ækvivalenskæde kommer 

til at fremstå som et af partiets ækvivalente krav. En ny retning mod et grønnere Danmark, betyder 

også en ny retning mod et friere og stærkere Danmark, men det kan tilsyneladende kun lade sig gøre, 

hvis højrefløjen ikke bestemmer den politiske retning. Det er dog værd at bide mærke i, at Dansk 

Folkeparti ikke bliver nævnt i citatet, men at det er ’højrefløjen’, der i citatet artikuleres inden for den 

antagonistiske logik.  

Morten Østergaard artikulerer videre sine politiske krav i følgende empiriske eksempel, hvor han 

beskriver partiets iagttagelse af den politiske situation, og hvad Radikale Venstres ambitioner er for 

folketingsvalget i juni 2019.  

 

Danmark har brug for en ny retning. Skal vi gøre Danmark grønnere, friere og stærkere? 

Eller fortsætte i samme spor med integrationsstop, vildsvinehegn, slatne klima-

ambitioner, symbol-øer til 159 millioner kroner og kagefejringer af menneskers ulykke? 

Jeg er ikke i tvivl: Danmark har brug for en ny retning! Hvor vi holder fast i vores værdier 

frem for at gå på kompromis. Hvor vi finder rigtige løsninger på virkelighedens problemer 

frem for mere symbolpolitik. Og hvor vi leder med håb og mod frem for straf og tvang. 

For os er det ikke nok bare at få en ny regering. Vi insisterer på en ny retning for Danmark. 

Fremad! (Bilag 5).  
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Her er den ækvivalente artikulatoriske logik for alvor til stede. Kommunikationen danner en 

ækvivalenskæde indeholdende: et grønnere, friere og stærkere Danmark. De tre politiske krav opnår 

deres mening i form af de følgende politiske eksempler, som Morten Østergaard artikulerer. 

Eksempler, han konstruerer for vælgeren, så meningen med Radikale Venstres eget politiske projekt 

fremstår tydeligt. Grønnere, friere og stærkere kan siges at kunne betyde alt muligt. Det er først, når 

modsætningsforholdet opstår, at de politisk ækvivalente krav opnår deres mening. Den politiske leder 

artikulerer, hvordan disse politiske krav repræsenterer en ’ny retning’. En ny retning, som ikke kan 

indeholde det etablerede politiske projekt. De ækvivalente krav danner som tidligere nævnt en 

ækvivalenskæde. Denne ækvivalenskæde repræsenteres af den tomme betegner, som i dette tilfælde 

kan siges at være partiets valgslogan: fremad. Det er værd at bemærke, hvordan Morten Østergaard 

nævner ’vores værdier’ i artikulationen. Den politiske leder beskriver ikke, hvad han direkte mener 

med ’vores værdier’. Det er derfor nærliggende at antage, hvordan disse værdier opfyldes af mening 

af den omkringliggende artikulation i kommunikationen. Med andre ord får ’vores værdier’ sin 

mening. fra hvad disse værdier ikke indeholder. Værdierne indeholder ikke, i Østergaards 

artikulation, integrationsstop, vildsvinehegn og slatne klima-ambitioner. Disse værdier kommer i 

Østergaards artikulation til at fremstå som symbolet på den gamle retning, hvorved det etablerede 

repræsenterer den gamle retning, som Radikale Venstre vil gøre op med.  

 

Artikulationen indeholder altså tre populistiske kendetegn inden for Laclaus populismebegreb: den 

ækvivalente logik, den antagonistiske artikulation og kritikken af det etablerede. Den ækvivalente 

logik er til stede i form af ækvivalente krav, der opnår deres mening i kraft af, hvad de ikke er. De 

antagonistiske krav søger mod at gøre det etablerede illegitimt og manifesterer meningen med 

Radikale Venstres politiske projekt.  

 

Dansk Folkeparti vs. Radikale Venstre  
 
Følgende afsnit vil fokusere på Morten Østergaards og Radikale Venstres artikulation og iagttagelse 

af Dansk Folkeparti. Dansk Folkepartis rolle i Østergaards kommunikation er beskrevet tidligere i 

analysen, og det er derfor vigtigt at analysere, hvordan Dansk Folkeparti konstrueres i artikulationen 

på Facebook. De empiriske eksempler viser også en ny form for artikulation, hvor Dansk Folkepartis 

partiformand, Kristian Thulesen Dahl, bliver brugt i Morten Østergaards kommunikation på 

Facebook.  
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Det første empiriske eksempel, jeg vil bringe, indeholder Morten Østergaards iagttagelse af den 

politiske situation, hvor han beskriver Dansk Folkepartis rolle i netop denne.  

 

Danmark har to statsministerkandidater, der er forfalden alene til kampen om magten og 

hvem der tør gå længst ad Dansk Folkepartis vej. Løkke, Mette. Forskellen er ens. Katten 

i sækken følger med. Og med den et regime, der hellere vil fejre menneskers ulykke med 

kage end fine rigtige løsninger på virkelighedens problemer. Der er hårdt brug for 

forandring og en anden retning! (Bilag 6).  

 

Således artikulerer Morten Østergaard et malende billede af Dansk Folkeparti som katten i sækken. 

Dansk Folkeparti kommer i artikulationen til at fremstå som alt det, Radikale Venstre ikke er. 

Østergaard artikulerer et politisk fjendebillede, hvor Dansk Folkeparti er symbolet på det, der i 

Østergaards øjne er galt med det etablerede. På den måde bidrager artikulationen til, at de ækvivalente 

krav opfyldes af mening, og Radikale Venstres politiske projekt bliver tydeliggjort af den 

antagonistiske artikulering af Dansk Folkeparti. På den måde repræsenterer Dansk Folkeparti i 

Morten Østergaards artikulation det etablerede, hvorved det etablerede bliver illegitimeret i 

artikulationen. Ifølge Laclaus populismeteori skaber Østergaard her et særligt identifikationstilbud til 

en folkelig pol, som er utilfreds med Dansk Folkeparti politiske magt. Her kommer den ækvivalente 

logik i spil, hvorved de førnævnte ækvivalente krav, som Morten Østergaard artikulerer, får deres 

mening af den antagonistiske artikulering af Dansk Folkeparti.  
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Følgende empiriske eksempler viser, hvordan Morten Østergaard og Radikale Venstre bruger Kristian 

Thulesen Dahl i artikulationen af Dansk Folkeparti. Kommunikationen bliver personliggjort, og 

partiernes politiske ledere får en rolle i kommunikationen. Nedenstående er et billede, hvor Radikale 

Venstre er afsender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Billedet viser formanden for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl og en henvisning til et af hans 

citater. Jeg bringer eksemplet som en del af diskursanalysen, da det viser, hvordan Radikale Venstre 

søger at konstruere Kristian Thulesen Dahl som værende personificeringen af det, partiet ønsker at 

gøre op med. Den populistiske artikulation af ’den stærke leder’ kan siges at komme i spil på en 

omvendt facon i kommunikationseksemplet. Således fremstår Kristian Thulesen Dahl som en 

utroværdig leder i artikulationen, hvorved artikulationen opnår sin mening af den frembragte citat på 

billedet. Her er Laclaus tese om repræsentationslogikken på spil. Kristian Thulesen Dahl artikuleres 

som et politisk symbol, der vil gøre op med begreber som sandt eller falsk, hvilket bidrager til 

Radikale Venstres artikulation af et identifikationstilbud til den folkelig pol, partiet konstruerer som 

værende utilfreds med det etablerede.  

(Bilag 7)	
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Følgende empiriske eksempel er et citat fra et Facebook-opslag af Morten Østergaard, hvor Radikale 

Venstres politiske projekt artikuleres i sammenhæng med et billede, der viser Kristian Thulesen Dahl 

som dukkefører og den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen samt Socialdemokratiets 

formand Mette Frederiksen som dukker. 

Skal 2019 være mere af det samme eller er det tid til forandring? Mere symbolpolitik eller 

rigtige løsninger på virkelige problemer? Jeg vil kæmpe benhårdt for det sidste! Danmark 

har så meget brug for en ny retning. Derfor skal der også herfra lyde en klar opfordring 

til Mette Frederiksen og Lars Løkke. Kap nu de snærende bånd til Dansk Folkeparti. 

Tænk, hvad vi kan drive det til, hvis vi tør lede efter modet i stedet for magten (bilag 8).  

Dernæst følger følgende billede til teksten i Morten Østergaards Facebook-opslag:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Folkeparti og Kristian Thulesen Dahl visualiseres i artikulationen som symbolet på det 

etablerede. Morten Østergaard artikulerer, at Kristian Thulesen Dahl er manden med den politiske 

magt. Radikale Venstres politiske leder opfordrer i kommunikationen til, at Mette Frederiksen og 

Bilag 8	



45		

Lars Løkke Rasmussen dropper samarbejdet med Dansk Folkeparti. Således indeholder 

artikulationen et antagonistisk modsætningsforhold, hvorledes Radikale Venstres politiske projekt 

om forandring ikke kan indeholde Dansk Folkeparti. Der kan argumenteres for, at det er en 

ubegrundet tolkning af Radikale Venstres artikulation, hvorfor jeg vil bringe endnu et empirisk 

eksempel, der viser, hvordan Radikale Venstre artikulerer, at partiets politiske projekt ikke kan 

indeholde Dansk Folkeparti.  

EN NY RETNING. Tør vi, kan vi. Sætte en ny retning for Danmark. Og bringe troen på 

fremtiden tilbage. Men det kræver et opgør med statsministerkandidater, der tillader, at 

Dansk Folkepartis symbolpolitik graver grøfterne i vores samfund dybere og dybere. Når 

deres symbolpolitik blomstrer, visner vores tryghed. Det er derfor, vi radikale efter et valg 

kun støtter en ny regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis politik. For os er 

det ikke nok bare at få en ny regering. Vi insisterer på en ny retning for Danmark. Fremad! 

(Bilag 9).  

Som følge af ovenstående eksempel mener jeg, at Radikale Venstres artikulering af Dansk 

Folkeparti står ganske tydeligt. Morten Østergaard iagttager Dansk Folkeparti som værende 

repræsentationen af alt det, Radikale Venstre finder problematisk ved den politiske situation. 

Således fyldes Radikale Venstres ækvivalente artikulation med mening i kraft af partiets 

kommunikation om Dansk Folkeparti. Hermed trækker artikulationen tråde tilbage til den 

førnævnte kronik af Morten Østergaard, hvor den politiske leder artikulerer det afgørende valg 

for befolkningen: hvorvidt det er Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre, der skal bringe en 

ny regering til magten. I artikulationen repræsenterer Dansk Folkeparti stilstanden og det 

etablerede, og Radikale Venstre repræsenterer det modsatte: forandringen og en ny retning for 

Danmark.  

 

 

 

 



46		

Den stærke leder 
 
Følgende afsnit vil analysere, hvordan Radikale Venstres politiske leder Morten Østergaard 

konstrueres i kommunikationen. Ifølge Laclaus populismeteori har det politiske projekt ofte en leder, 

der repræsenterer det politiske projekt, hvorved lederen artikuleres på en måde, hvor de forskellige 

ækvivalente krav bliver repræsenteret. Jeg vil derfor bringe empiriske eksempler, hvor Radikale 

Venstres leder bliver særligt ’ført frem’ af partiet, og hvor de allerede fremanalyserede ækvivalente 

artikulationer kommer i spil gennem den politiske leders person. Med andre ord vil de empiriske 

eksempler belyse, om Morten Østergaard kan kategoriseres som en tom betegner for Radikale 

Venstres politiske projekt. Jeg vil også benytte eksempler fra det tidligere afsnit, hvor Radikale 

Venstres artikulation af Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl bliver 

eksemplificeret. Det er interessant, hvordan partiet fremstiller sin egen politiske leder over for andre 

partiers frontfigurer, da det bidrager til at kunne analysere, hvordan Morten Østergaard artikuleres 

som politisk leder.  

 

Det første eksempel er øjensynligt det bedst kendte i den brede befolkning. Morten Østergaard 

svømmede den 30. marts 2019 fra den omdiskuterede ’flygtningeø’ Lindholm til Kalvehave i det, den 

politiske leder selv har omtalt som et ’stunt’. På Radikale Venstres hjemmeside, bliver begivenheden 

beskrevet som en protestaktion. 

 

Vi drukner i symbolpolitik. Derfor svømmer Radikale Venstres politiske leder, Morten 

Østergaard, de 3,5 km fra Lindholm til havnen i Kalvehave, lørdag den 30. marts. 

Østergaard vil manifestere, at Danmark har brug for en ny retning (Radikale Venstre, 

2019a).  

 

Her bliver referencen til symbolpolitik nævnt, som den mange gange tidligere er blevet nævnt i både 

Radikale Venstres og Morten Østergaards artikulation. Radikale Venstre nævner også ’en ny retning’ 

i sammenhæng med svømmeturen. Den politiske leder og hans aktion bliver således artikuleret som 

et symbol på Radikale Venstres politiske projekt. Morten Østergaard begrunder protestaktionen med 

følgende ord på partiets hjemmeside:  

 

Jeg har fået nok. Når jeg kaster mig ud i at svømme, er det for at vise beboerne i 

Kalvehave og alle de mange andre ofre for symbolpolitikken rundt om i landet, at de ikke 
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er glemt. Og, at der stadig findes nogen på Christiansborg, der tør svømme mod 

strømmen. Jeg brænder for et opgør med den skadelige symbolpolitik. Vi skal have bragt 

Danmark i en ny retning, hvor vi finder rigtige løsninger på virkelighedens problemer, og 

skaber et grønnere, friere og stærkere Danmark (Radikale Venstre, 2019a)  

 

Citatet indeholder flere interessante elementer set fra afhandlingens teoretiske ståsted om populistisk 

artikulation. Først og fremmest er repræsentationslogikken til stede i artikulationen. Morten 

Østergaard fortæller, hvordan beboerne i Kalvehave og andre steder ikke er glemt hos ham. Han 

tilbyder dermed disse mennesker et identifikationstilbud, hvor han ønsker at repræsentere en folkelig 

pol hos befolkningen, som er ramt af den daværende regerings politik. Dernæst er den antagonistiske 

logik til stede, idet den politiske leder identificerer sig selv som en, der tør svømme mod strømmen. 

Der tegnes således et billede af, at Morten Østergaard repræsenterer det modsatte af, hvad han 

beskriver som de politiske strømninger på Christiansborg. Dermed er kritikken af det etablerede også 

til stede i artikulationen. Slutteligt artikulerer Morten Østergaard sit partis politiske projekt, som 

indeholder de ækvivalente politiske krav om ’et grønnere, friere og stærkere Danmark’. Jeg vil 

således argumentere for, at den populistiske logik er kraftigt til stede i Morten Østergaards og 

Radikale Venstres artikulation af den politiske leders ’protestaktion’.  

Morten Østergaard fortæller i et interview til mandemagasinet Euroman om symbolikken i 

handlingen. Det er værd at bemærke, at Euroman ikke er et almindeligt nyhedsmedie eller et politisk 

magasin, men derimod et mandemagasin, hvor interessante mænd bliver portrætteret. Man kan derfor 

argumentere for, at det snarere er Morten Østergaards person, der er i fokus, end det parti, han 

repræsenterer. På spørgsmålet om, hvorvidt sådan en svømmetur overhovedet kan forandre noget, 

svarer den politiske leder:  

Mit indtryk er, at folk er trætte af den politiske debat, som føres nu. Der er så meget, som 

kan opleves som politikersnak, som handler om, hvad vi skal sige og gøre for at få 

statsministerposten ved næste valg, og hvordan vi kan positionere vores skakbrikker i 

forhold til andres. Der her er noget for mig personligt, hvor jeg mærke, at det ikke er 

glittede papir eller bare snak, men en fysisk strabads, som jeg håber vil sende et signal til 

folk om, at vi er nogle, som er villige til at svømme mod strømmen. Og at der er grund til 

at tro på, at det kan være anderledes en den DF-dikterede virkelighed, som venstre og 

Socialdemokratiet accepterer er dagens orden på Christiansborg (Euroman, 2019).  
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Denne gang iscenesætter den politiske leder sin position som motivation for ’protestaktionen’. Han 

italesætter folket, hvor han iagttager at folk er trætte af den politiske debat. Her er 

repræsentationslogikken endnu en gang til stede. Morten Østergaard fremstår altså som en tom 

betegner på et politisk projekt, der i denne forbindelse indeholder de værdier, som opnår deres mening 

af det modsætningsforhold, der beskrives beskriver i citatet. Dansk Folkeparti artikuleres igen som 

modsætningen til, hvad Morten Østergaard og Radikale Venstre vil. Jeg vil således argumentere for, 

at svømmeturen som ’protestaktion’ i sig selv betegnes som en populistisk artikulation, da den ikke 

betyder noget rent politisk, men artikulationen opnår tværtimod sin mening i kraft af de ækvivalente 

krav, som diskursen omkring den præsenterer. 

Hjemme godt men ude bedst	
 
Følgende afsnit belyser, hvordan Morten Østergaard under valgkampen i 2019, spurgte ’politisk 

hjemløse’ danskere, om han måtte overnatte hos dem under kampagnen ”må jeg sove hos dig?”. 

Morten Østergaard har tidligere overnattet i Vollsmose i tre dage. Et byområde omkring Odense, som 

er defineret som en ghetto. Her ville Radikale Venstres politiske leder ’tættere på virkeligheden 

(tv2fyn.dk: 2018). I en præsentationsvideo af tiltaget under valgkampen i 2019, fortæller den politiske 

leder om, hvorfor han gerne vil overnatte ude hos ’almindelige danskere’. Østergaard fortæller i 

Facebook-videoen med følgende ord:  

 

Kære dansker, har du også fået nok? Nok af politikere, der ikke lytter. Nok af 

symbolpolitik, som ikke har noget med virkeligheden at gøre. Nok af politik, som kun 

handler om magtkampe og ikke om mennesker. Det har jeg. Jeg vil ud og høre om de 

vigtige ting, som fylder noget i din hverdag. Jeg vil tale politik med dig, som har en reel 

holdning eller bekymring. Jeg vil langt væk fra dukketeatret på Christiansborg (Facebook, 

2019: minut 00-00.30).  

 

Den mest iøjnefaldende populistiske logik, der er på spil i eksemplet ovenfor, er artikuleringen af en 

folkelig pol. Morten Østergaard tager i sin artikulation afstand fra det etablerede politiske system, og 

han repræsenterer en del af befolkningen, som har fået nok af de forskellige præsenterede 

problematikker i citatet. Han repræsenterer en folkelig pol, idet han bedyrer, hvordan han selv har 

fået nok. Således bliver artikulationen et identifikationstilbud til en bestemt del af befolkningen, som 

ifølge Laclau er et tydeligt eksempel på en populistisk logik. Morten Østergaards artikulerede 
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afstandtagen fra det etablerede politiske system kommer således til at fremstå som en del af partiets 

ækvivalente krav. Det er en antagonistisk artikulering, da Morten Østergaard i artikulationen iagttager 

sig selv som værende det modsatte af det etablerede. Ifølge Laclau fremstår den antagonistiske logik 

tydeligt, når artikulationen skaber det, folket ikke er (Laclau, 2005a; 2005b). Der fremsættes en række 

ækvivalente krav, som gør magteliten eller det etablerede illegitim. Her kan der argumenteres for, at 

Radikale Venstres politiske leder netop gør det i artikulationen, hvor han fremsætter en række krav i 

artikulationen, hvori han skaber et billede af noget illegitimt ved det politiske system.  

 

Radikale Venstre beskriver selv, hvorfor Morten Østergaard i valgkampen ville sove hos ’politisk 

hjemløse’ danskere. På partiets hjemmeside henvises der til politikerlede:  

 

Politikerlede, manglende tillid til politik, træthed over for magtspil og interne kampe på 

Christiansborg – langt fra virkeligheden. Det er nogle af de ting, som optager flere end 

600 mennesker, der har budt Morten Østergaard hjem til en overnatning. Og der er mange 

danskere, der har mistet tilliden til politik. Mistet troen på, at politikerne arbejder for dem 

og ikke for sig selv. Derfor bruger Morten tid på at lytte til danskernes problemer og 

bekymringer. Og høre, hvad de synes, der er vigtigt for at bringe Danmark i en ny retning. 

Hvordan vi finder rigtige løsninger på de virkelige problemer, der fylder noget i folks 

hverdag (Radikale Venstre, 2019b).  

 

Citatet understøtter de pointer, som er fremført tidligere i afsnittet. Den politiske leder vil 

repræsentere en folkelig pol. Det kan fremstå som en banalitet, at det er partiets politiske leder, der 

skal overnatte hos ’politisk hjemløse’ danskere, men den forskel indeholder en interessant dynamik. 

I den populistiske logik indeholder det politiske projekt netop ofte en stærk leder, som kan 

repræsentere ”folket” (Laclau, 2005a: 100). Det er derfor ikke uvæsentligt, at Morten Østergaard 

bliver symbolet på Radikale Venstres vilje til at møde folket der, hvor de ifølge Radikale Venstre 

befinder sig. Således fremstår Morten Østergaard som den politiske person, der skiller sig ud fra det 

politiske system. Med andre ord kan man betegne Morten Østergaard som en tom betegner for 

Radikale Venstres politiske projekt. Han betyder ikke noget i sig selv, men i artikulationen 

repræsenterer han et identifikationstilbud hos en bestemt del af befolkningen, som er utilfreds med 

det etablerede.  
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Opsummering  
 
Følgende afsnit vil opsummere analysedelens pointer, der berører Radikale Venstres kommunikation 

omkring valgkampen i 2019. Formålet er at identificere den populistiske logik, der er til stede i 

artikulationen. Men det er også at argumentere for en udvikling i partiets kommunikation mellem de 

to valgkampe.  

 

Først og fremmest vil jeg fremhæve dislokationen, da det er en essentiel del af Laclaus teori, at 

populistisk logik tydeligst viser sig i ’brudsituationer’, hvor det politiske projekts sociale orden er 

rystet, og man må reartikulere sig. Ifølge analysens resultater kan der med god grund argumenteres 

for, at Radikale Venstre har befundet sig i en brudsituation. Partiet træder efter valget i 2015 ud af 

regering og oplever tilmed en halvering af antal mandater. De empiriske eksempler påviser, at flere i 

partiet var yderst opmærksomme på situationen, og der var tilmed flere markante personer fra partiets 

bagland, der udviste kritik over for Radikale Venstres overståede valgkamp. Det er også vigtigt at 

pointere, at det er en markant anden virkelighed, når et parti er uden for regering. Det i sig selv må 

kategoriseres som en dislokation, da partiet ikke længere har den samme politiske magt og dermed 

ikke kan artikulere sig på samme måde som før. At denne begivenhed er en dislokation, understreges 

yderligere, når man kigger på Radikale Venstres kommunikation omkring folketingsvalget i 2019. 

Partiet går fra at kommunikere som værende en del af det etablerede til at artikulere en voldsom kritik 

af det etablerede, hvor Radikale Venstre artikulerer en række ækvivalente krav, der illegitimerer 

magteliten eller det etablerede.  

 

I partiprogrammet ’FREMAD’ skaber partiet en ækvivalenskæde med tesen om ’et grønnere, friere 

og stærkere Danmark’. Som det fremgår i analysen, opfyldes ækvivalenskæden med mening, når den 

antagonistiske artikulation er til stede, hvilket den i høj grad er i de empiriske eksempler. Det 

manifesterer sig eksempelvis i Morten Østergaards landsmødetale, hvor han udstikker en hård kritik 

af Socialdemokratiet og Venstre for at samarbejde med Dansk Folkeparti, som han iagttager som 

værende det modsatte af Radikale Venstre. Her opstilles forskellen mellem ansvarlig og ansvarsløs.  

Den antagonistiske logik er især på spil i Morten Østergaards kronik i Information, hvor han påpeger, 

at det er afgørende, om det er Dansk Folkeparti eller Radikale Venstre, der bringer en ny regering til 

magten. Her opstiller han en række politiske krav, der bliver ækvivalente, når den politiske leder 
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udtaler, at Radikale Venstre kun kan støtte en regering, der gør sig uafhængig af Dansk Folkepartis 

politik.  

Analysen viser endvidere, hvordan Morten Østergaard artikulerer et identifikationstilbud til en 

bestemt befolkningsdel. I programmet ”FV19: mød partierne – Radikale Venstre” artikulerer den 

politiske leder en folkelig pol. Han beskriver, hvordan han iagttager, at der eksisterer en utilfredshed 

blandt befolkningen over for det politiske system, hvorfor han gerne vil ud af ’osteklokken på 

Christiansborg’ for at møde de mennesker, der bliver påvirket af Folketingets politiske tiltag. Dette 

understreges i slutningen af analysen, hvor jeg undersøger, hvordan Morten Østergaard tager hjem til 

’politisk hjemløse’ danskere for at høre om deres frustrationer med det politiske system. Det er et helt 

særligt element, som slet ikke er en del af Radikale Venstres kommunikation omkring valgkampen i 

2015. Her kan der således identificeres en markant udvikling i kommunikationen, da Morten 

Østergaard i højere grad artikulerer inden for repræsentationslogikken, som i Laclaus populismeteori 

er en ganske essentiel del af den populistiske logik.  

 

Radikale Venstres og Morten Østergaards kommunikation på Facebook omkring valgkampen i 2019 

viser en række klare ækvivalente artikulationer, hvor flere populistiske kendetegn er til stede. De viste 

empiriske eksempler indeholder ækvivalente artikulationer, som opnår deres mening i kraft af den 

antagonistiske logik, de indeholder, og den kritik af det etablerede, artikulationerne indeholder. 

Eksempelvis bliver Dansk Folkeparti artikuleret som et parti, der leverer ’ikke-løsninger’, hvor 

Radikale Venstre gentagne gange nævner, at partiet vil levere ’rigtige løsninger på virkelige 

problemer’. I forhold til at iagttage en udvikling i kommunikationen er det særligt interessant, 

hvordan Radikale Venstre personificerer sin kritik i form af en særlig antagonistisk artikulation, hvor 

Kristian Thulesen Dahl bliver symbolet på modsætningen til Radikale Venstre og Morten Østergaard.  

Radikale Venstre ynder under valgkampen at benytte sig af sloganet ”Tør vi, kan vi. Fremad”. 

Sloganet artikulerer, hvordan partiets politiske projekt står for en ’ny retning for Danmark’. I 

artikulationen bliver Dansk Folkeparti fremstillet som et parti, der ikke kan være en del af denne nye 

retning. Dansk Folkeparti bliver altså det antagonistiske element, der fylder Radikale Venstres 

artikulerede ækvivalenskæde med mening. Et grønnere, friere og stærkere Danmark kommer til at 

betyde et Danmark uden Dansk Folkeparti. I artikulationen kan Danmark kun blive disse ting, hvis 

en ny regering gør sig fri af Dansk Folkepartis politik. Det kan ikke siges tydeligere. Således er den 

populistiske logik i allerhøjeste grad til stede, når Radikale Venstre bruger Dansk Folkeparti i 

artikulationen. Dette er en meget tydelig udvikling i Radikale Venstres kommunikation fra 
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valgkampen i 2015 til 2019. I 2015 er Dansk Folkeparti ikke synlig i artikulationen på samme måde. 

Dansk Folkeparti artikuleres ikke antagonistisk i 2015, mens den antagonistiske artikulation finder 

sted i kommunikationen omkring folketingsvalget i 2019.  

 

Slutteligt viser analysen, hvordan Morten Østergaard figurerer som en slags ’tom betegner’ for 

Radikale Venstres politiske projekt. I de viste empiriske eksempler, hvor Morten Østergaard er 

hovedpersonen i en række kampagneaktiviteter, bliver den politiske leder artikuleret som 

symbol på de ækvivalente krav, som Radikale Venstre artikulerer. Her er 

repræsentationslogikken til stede, når den politiske leder overnatter ved ’politisk hjemløse’ 

danskere, for at vise dem, at der stadig er nogen, der tænker på dem. Morten Østergaard kalder 

selv sin svømmetur fra ’flygtningeøen’ Lindholm til Kalvehave for et symbolsk stunt, der skal 

sætte fokus på, at regeringens politik rammer virkelige mennesker. Den politiske leder vil, med 

egne ord, svømme mod strømmen og vise, at han og Radikale Venstre ikke er en del af det 

etablerede. Således bliver det populistiske kendetegn om en stærk leder aktiveret i Radikale 

Venstres kommunikation. En stærk leder, der kan indeholde de ækvivalente krav i sin 

repræsentation af det politiske projekt.  

 

For at visualisere udviklingen i kommunikationen har jeg udarbejdet den nedenstående figur, 

som på baggrund af analysens resultater viser, i hvilken grad de populistiske kendetegn er til 

stede i henholdsvis kommunikationen omkring folketingsvalget i 2015 og i 2019. De empiriske 

fund fra 2015 er allerede beskrevet i det afsnits opsummering. Visualiseringen af populistiske 

kendetegn hos Radikale Venstres kommunikation omkring folketingsvalget i 2019 skal ses i 

lyset af, hvordan 2015 er gået. Det er således vigtigt at pointere, at figuren ikke er en faktuel 

videnskabelig illustration, men snarere skal ses som en illustrering af den udvikling, jeg 

iagttager som følge af de to diskursanalyser. Der ses en tydelig udvikling fra valget i 2015 til 

valget i 2019, hvilket desuden er opsummeret ovenfor. Det viser sig i alle de populistiske 

kendetegn, hvorved diskursanalysen påpeger, hvordan Radikale Venstre former en 

ækvivalenskæde i 2019, som således meget konkret viser, hvordan populismen er tydeligere i 

partiets artikulation ved valget i 2019 end i 2015. Den antagonistiske logik er kraftigt til stede 

i 2019, hvor partiet benytter Dansk Folkeparti som en antagonist, der manifesterer Radikale 

Venstres ækvivalenskæde ved en grænsedragende logik, så vælgeren ikke er tvivl om, hvad 

partiet ikke er. Jeg vil ikke gennemgå hvert enkelt kendetegn hos figuren, da det er velbeskrevet 
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ovenfor i opsummeringen, men figuren kan give et billede af, hvordan Radikale Venstres 

kommunikation har udviklet sig mellem de to folketingsvalg, hvis man iagttager artikulationen 

gennem Laclaus populistiske kendetegn.  

 

Populistiske kendetegn 2015 2019 

Ækvivalent 

artikulation 
√ √√ 

Antagonistisk logik √ √√√ 
En folkelig pol  √√ 
Den stærke leder √ √√ 

En venstrepopulisme?  
 
Følgende analysedel vil indeholde en analytisk diskussion af diskursanalysens resultater, hvor jeg vil 

benytte mig af Chantal Mouffes teoretiske tanker om venstrepopulisme. Foruden diskursanalysens 

resultater vil jeg benytte iagttagelser fra to interviews med henholdsvis Radikale Venstres 

landsformand, Svend Thorhauge, og partiets kommunikationschef, David Aurvig. Analysedelen vil 

være i forlængelse af den forrige diskursanalyse, hvor jeg har identificeret tydelige populistiske 

artikulationer i Radikale Venstres kommunikation omkring valgkampen i 2019. Således har 

diskursanalysen åbnet op for nye spørgsmål, som jeg vil undersøge. Eksempelvis vil analysedelen 

indeholde en teoretisk diskussion af, hvorvidt Radikale Venstres populistiske artikulationer kan 

defineres som en særlig form for populisme med tanke på Chantal Mouffes venstrepopulisme. Jeg 

finder det desuden interessant at undersøge, hvordan relevante aktører i partiet forholder sig til partiets 

kommunikation, og ligeledes hvordan de forholder sig til populisme.  

 

Det populistiske moment 
 
Følgende afsnit vil tage afsæt i Chantal Mouffes tanker om ’det populistiske moment’, som ifølge 

Mouffe er en krisesituation i samfundet, hvor populistiske bevægelser har bedst mulig chance for at 

emergere. Jeg har før kredset om Laclaus dislokationsbegreb, som i højere grad beskriver en 

brudsituation for det politiske projekt, hvor ’det populistiske moment’ i højere grad handler om en 

samfundstendens som helhed, og hvilken hegemonisk orden det politiske projekt befinder sig i. 
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Således vil jeg benytte mig af information fra de to interviews, hvor informanterne forholder sig mere 

generelt til Radikale Venstres kommunikation og sætter ord på bevæggrunde bag den valgte 

kommunikationsstrategi. Jeg vil også benytte mig af diskursanalysens resultater, hvor jeg vil 

undersøge, hvordan resultaterne kan anskues inden for Mouffes tanker om en venstrepopulisme.  

 

Jeg vil bruge et eksempel fra interviewet med Radikale Venstres landsformand Svend Thorhauge, 

hvori han beskriver, hvorfor partiet valgte sloganet ’FREMAD’ ved valgkampen i 2019.  

 

Det, som vi kunne se var, at bagtæppet for den valgkamp vi skulle ind i var, at folk havde 

mistet tilliden til politik. Den manglende tillid var ikke kun til regeringen men også til 

oppositionen. Og folk skreg efter forandring, og folk ville rigtig gerne have, at nogen tog 

ansvaret for at skabe den forandring. Den forandringsvilje ønskede vi at udtrykke ved 

’FREMAD’ (Svend Thorhauge, interview 1).  

 

Landsformanden peger altså på en manglende tillid til politik blandt befolkningen. Udsagnet falder 

godt i tråd med den virkelighed, som Mouffe beskriver i bogen ”For a left populism”. Den 

populistiske strategi kan emergere, når samfundet befinder sig i en ’krisesituation’, hvilket man kan 

sammenligne landsformandens udsagn med. Således beskriver det, hvordan den sociale orden rundt 

om et parti kan være afgørende for, hvordan partiet kommunikerer i offentligheden. Det populistiske 

moment kan altså findes i partiets analyse af, hvordan der eksisterer en manglende tillid til politik og 

et håb om forandring. Mouffe peger netop på politikerlede eller manglen på tillid til de politiske 

institutioner som værende årsager til den voksende højrepopulisme gennem årene og argumenterer 

for, at centrum-venstrefløjene i Vesten må forme et modsvar til dette. Denne argumentation leder mig 

hen til endnu et udsagn fra landsformanden, hvori Thorhauge beskriver netop målet bag Radikale 

Venstres valgte kommunikationsstrategi.  

 

Hvis vi ser på, hvad vi gjorde. Så forsøgte vi at vende pilene om. 

Kommunikationsstrategien handlede mindre om at gå ud og forsøge at formidle et 

komplekst budskab. Men i højere grad om at få folk til at kommunikere deres budskaber 

til os (Svend Thorhauge, interview 1).  

 



55		

En central pointe i Mouffes værk er netop at lytte til folkets bekymringer. Således må et 

venstrepopulistisk projekt altså ikke ignorere eller nedgøre de problemer, som folket giver udtryk for, 

at de har. Derimod skal det venstrepopulistiske projekt lytte til folkets bekymringer og således forsøge 

at tilbyde andre løsninger, end de højrepopulistiske bevægelser tilbyder. Således kan man altså 

argumentere for, at Mouffes tanker om et venstrepopulistisk projekt kommer til udtryk i Radikale 

Venstres bevæggrunde for partiets kommunikationsstrategi. Det populistiske moment kommer til 

udtryk gennem en iagttagelse af en manglende tillid, og målet om at ”vende pilene om” kan være et 

udtryk for en strategi for at imødekomme denne ’krisesituation’ blandt befolkningen.  

 

Det populistiske moment kan være en motivationsfaktor og en mulighed for, at et parti artikulerer sig 

på ny. Situationen kan således sammenlignes med Laclaus begreb om dislokation, hvor Laclau peger 

på, at det er når den sociale orden er rystet, at populismen har bedst mulige betingelser for at være 

effektiv.  

 

Radikale Venstres kommunikationschef, David Aurvig, peger ligeledes på denne manglende tillid til 

politik blandt befolkningen som tanker, der ligger til grund for partiets valg af 

kommunikationsstrategi op til folketingsvalget i 2019.  

 

For at starte med det vigtigste, så bygger strategien på en indsigt i noget data koblet med 

Radikale Venstres fortælling. Vi fik indsigt i, hvor skoen trykker hos folkets opfattelse af 

politik og politikere. Det, der stod tydeligt, var, at folk generelt havde mistet tilliden til 

politik. Vores kampagne og politik skulle være med til at genoprette tilliden. Det, vi kunne 

se, var, at folk var trætte af, at politik ikke løste de virkelige problemer, men derimod var 

optaget af magtspil, symboler og alt muligt andet. Derfor formulerede vi blandt andet, at 

virkeligheden kalder – slut med symbolpolitik (David Aurvig, interview 2).  

 

Kommunikationschefen iagttog altså en utilfredshed blandt befolkningen, hvilket man i Mouffes 

begrebsunivers kan betegne som en krisesituation. Således er der altså, med udgangspunkt i Mouffes 

teoretiske venstrepopulisme og informationen fra ledende skikkelser i Radikale Venstre, påfaldende 

ligheder mellem ’det populistiske moment’ og de tanker, som Radikale Venstre gjorde sig i 

forbindelse med kommunikationsstrategien. Mouffe formulerer det ganske konkret i ”For a left 
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populism”, hvor hun netop argumenterer for, at ’det populistiske moment’ giver anledning til 

dannelse af en ny hegemonisk orden.  

 

I have argued that we are living through a ’populist moment’. This is the expression of 

resistances against the post-democratic condition brought about thirty years of neoliberal 

hegemony. This hegemony has now entered into crisis and this is creating the opportunity 

for the establishment of a new hegemonic formation (Mouffe, 2018: 137).  

 

Det er vigtigt at pointere, hvordan ’det populistiske moment’, i Mouffes argumentation, ikke er 

forbeholdt centrum-venstrefløjen. Det skal snarere ses som et billede på, hvordan højrenationale 

politiske projekter netop har grebet denne mulighed og dermed benyttet populistiske artikulationer i 

kommunikationen. Således kan Radikale Venstres kommunikation altså ses i lyset af en form for 

venstrepopulisme, hvor den faldende tillid til politikerne har resulteret i, at partiet har fundet sig 

nødsaget til at benytte populistiske artikulationer. Dette viser sig i David Aurvigs iagttagelser, hvor 

denne netop italesætter, hvordan liberale partier har været længe om at benytte lignende artikulationer 

i kommunikationen.  

 

Jeg synes, at de liberale, som vi definerer os med, har været utrolig langt efter de 

højrenationale i at kommunikere på den måde. Jeg kan se, at det breder sig med 

udgangspunkt i os selv. Vi kan se, at de ting, vi har gjort, som har haft en positiv effekt i 

meningsmålingerne, er blevet kopieret af andre partier (David Aurvig, interview 2).  

 

Dermed åbner det op for spørgsmålet, om denne måde at kommunikere på udelukkende er et middel 

til at opnå eller bevare den politiske magt. Således kan det populistiske moment altså også være det 

dårlige valgresultat i 2015, som tidligere er defineret som værende en dislokation i Radikale Venstres 

sociale orden. Denne påstand understøttes af Radikale Venstres landsformands svar på spørgsmålet 

om, hvorvidt denne form for kommunikation er en tendens, som vi i fremtiden vil se brede sig.  

 

Ja og nej. Nej, fordi jeg tror det er en vekselvirkning, hvor vi vil se det modsatte i 

fremtiden igen. Men det er en reaktion på, at den yderste højrefløj og den yderste 

venstrefløj bruger den slags kommunikation, og så længe de gør det, så er vi nødt til at 

bruge den samme for at være sikker på, at de ikke får magten. Men den tillidskrise, der 
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er, det kommer af, at man oplever, at politikerne ikke løser de problemer, som folk har i 

deres hverdag. Spørgsmålet er, om politik nogensinde kommer til at gøre det. Der vil 

blive ved med at være frustrationer over, at staten ikke er i stand til at løse alt (Svend 

Thorhauge, interview 1).  

 

Svend Thorhauge iagttager altså, at det er en nødvendighed, at Radikale Venstre benytter sig af 

artikulationer i kommunikationen, som den yderste højrefløj gør. Det kan virke paradoksalt, da 

Radikale Venstre tidligere i analysen adresserer en problematik om, at politik bliver et magtspil, i 

stedet for at fokusere på at gøre verden til et bedre sted for samfundets borgere. I informanternes øjne 

er det en faktor, der har været medvirkende til at skabe denne iagttagede ’tillidskrise’. Således bliver 

der altså iagttaget gennem to forskellige kommunikationslogikker, når vi taler om bevæggrunde for 

den valgte kommunikation. Der kan iagttages en logik, der handler om tillid, og der kan iagttages en 

logik, der handler om politisk magt. Denne dynamik vil jeg udfolde diskuterende til sidst i 

afhandlingen, da det åbner op for nye tanker og spørgsmål omkring populistiske artikulationer i 

politisk kommunikation.  

 

Jeg vil opsummere afsnittet ved at argumentere for, at det populistiske moment, som Chantal Mouffe 

taler om, både kan ses i lyset af informanternes iagttagede tillidskrise. En iagttagelse der ligeledes 

gør sig gældende i afhandlingens diskursanalytiske resultater, hvor en stor del af Radikale Venstres 

kommunikation netop adresserer tillidskrisen, og hvorledes partiet vil arbejde for at genoprette denne. 

Det populistiske moment kan også ses i lyset af folketingsvalget i 2015, hvor Radikale Venstre og 

dets samarbejdspartier går drastisk tilbage, og Dansk Folkeparti bliver Danmarks tredjestørste parti, 

hvorefter Venstre får statsministeriet. Denne situation er i afhandlingen fremanalyseret som en mulig 

dislokation, og med informanternes svar kan situationen ligeledes anskues som et muligt populistisk 

moment, der åbner op for nødvendigheden af en ny artikulation i Radikale Venstres kommunikation. 

Således kan der argumenteres for eksisterende elementer af Mouffes tanker om venstrepopulisme i 

Radikale Venstres kommunikationsstrategi.  

 
 
 
”Jeg tror det vigtige er, at man aldrig nogensinde skælder de folk ud, der har stemt på Dansk 
Folkeparti” 
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Følgende afsnit vil blandt andet kredse om, hvordan de to valgte informanter, som i afhandlingen 

repræsenterer Radikale Venstre, iagttager de vælgere, som har stemt på eksempelvis Dansk 

Folkeparti, og som har holdninger, som Radikale Venstre ikke umiddelbart synes enige i. Afsnittet 

vil også belyse, hvordan informanterne iagttager Dansk Folkepartis rolle i Radikale Venstres 

kommunikation, og hvorledes disse iagttagelser tager sig ud i forhold til diskursanalysens resultater.  

 

Chantal Mouffe italesætter vigtigheden af ikke at affeje højrenationale vælgeres bekymringer og 

problemer. Den politiske tænker argumenterer for, hvordan en stor del af disse vælgere udelukkende 

stemmer på højrenationale partier, fordi de føler, at kun de partier lytter til deres problemer og vil 

gøre noget ved dem. Mouffe mener, at en venstrepopulisme skal lytte til vælgernes bekymringer og 

tilbyde dem noget andet end højrenationale partier. Det kan eksempelvis være et andet vokabularium 

eller sprog, som har til hensigt at orientere vælgernes krav mod mere egalitære eller lighedssøgende 

løsninger og værdier.   

 

A left populist approach should try to provide a different vocabulary in order to orientate 

those demands towards more egalitarian objectives. This does not mean condoning the 

politics of right-wing populist parties, but refusing to attribute to their voters the 

responsibility for the way their demands are articulated. I do not deny that there are people 

who feel perfectly at home with those reactionary values, but I am convinced there are 

others who are attracted to those parties because they feel they are the only ones that care 

about their problems. I believe that, if a different language is made available, many people 

might experience their situation in a different way and join the progressive struggle 

(Mouffe, 2018: 44-45).  

 

Der er flere interessante elementer i citatet ovenfor. Som tidligere beskrevet mener Mouffe altså, at 

det er vigtigt, hvordan disse vælgere bliver tilbudt andre løsninger og et andet sprog end det, højre-

nationale partier tilbyder vælgerne i kommunikationen. Ifølge Mouffe er det afgørende, at vælgernes 

krav bliver orienteret mod mere et mere lighedssøgende vokabularium. Det viser sig i Radikale 

Venstres kommunikation, hvorledes diskursanalysen påviser, hvordan partiet står for lige muligheder 

på tværs af etnicitet og religion. Jeg mener, at logikken også kan ses i lyset af en mere politisk retning, 

når Radikale Venstre adresserer vælgernes bekymringer i kommunikationen. Mouffe taler endvidere 

om, hvordan det er vigtigt, at en venstrepopulisme ikke forsvarer højrepopulistiske svar på vælgernes 
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krav, hvilket er en pointe, der falder godt i spænd med Laclaus begreb om antagonisme. Således kan 

man altså argumentere for, at venstrepopulismens svar på vælgernes bekymringer bør indeholde en 

klar afstandtagen til den politiske modstander, som i Radikale Venstres tilfælde er Dansk Folkeparti. 

Følgende citat beskriver, hvordan landsformanden Svend Thorhauge iagttager forholdet mellem 

Radikale Venstres kommunikation af løsninger og Dansk Folkepartis kommunikation af løsninger.  

 

Det, der er afgørende, er, at man ikke rider på det, folket siger. Det var det, som Dansk 

Folkeparti gjorde, og som de fik deres store succes med i sin tid. Eksempelvis sagde de, 

at ja, det er rigtigt, at der kommer bandefolk ind over grænsen, og det må vi gøre noget 

ved. Så lavede de en symbolsk handling ved at sætte en ligegyldig grænsebom op til en 

milliard. Her siger vi, det skal vi ikke, men vi skal have bedre overvågning ved grænsen. 

Vi skal have bedre samarbejde med politiet. Blandt andet ved at komme af med 

retsforbeholdet til EU, sådan så vores politi bedre kan samarbejde med det tyske politi. 

Så kan vi stoppe de her bander, fordi det faktisk virker. Det var derfor vi sagde: rigtige 

løsninger til virkelige problemer. Det er lige præcis en reaktion på det, som Dansk 

Folkeparti har givet en anden reaktion på. Jeg tror det vigtige er, at man må aldrig 

nogensinde skælde de folk ud, der har stemt på Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti 

svarede på folks frygt. Det gjorde vi ikke, og så fik vi ingen stemmer (Svend Thorhauge, 

interview 1).  

 

Landsformanden for Radikale Venstre anerkender altså den bekymring, som den omtalte 

befolkningsgruppe har, hvorefter han iagttager, hvordan henholdsvis Dansk Folkeparti og Radikale 

Venstre hver især adresserede problemet. Thorhauge peger på Danmarks retsforbehold til den 

Europæiske Union som et element, der ikke virker gunstigt på problemet. Dette er en antagonistisk 

artikulering, idet Dansk Folkeparti vil præcis det modsatte, jævnfør diskursanalysens resultater, der 

viser, hvordan Radikale Venstre kommunikerer grænsekontrollen som symbolpolitik. Således kan 

man altså argumentere for, at Radikale Venstre tilbyder vælgerne en anden løsning end Dansk 

Folkeparti, men samtidig indeholder løsningen en antagonisering af Radikale Venstre og Dansk 

Folkeparti.  

 

Et andet centralt element i Svend Thorhauges citat er, hvordan landsformanden iagttager vigtigheden 

af ikke at skælde de folk ud, der har stemt på Dansk Folkeparti. Dette vidner om en opmærksomhed 
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på, at det ikke nytter noget at fordømme vælgernes valg. Thorhauges bemærkning i slutningen af 

citatet, hvori han beskriver, hvordan Dansk Folkeparti svarede på folks frygt, og at Radikale Venstre 

ikke gjorde det, bliver derfor interessant. Bemærkningen aktiverer de to iagttagede 

kommunikationslogikker bag Radikale Venstres kommunikation: tillid og magt. Man kan 

argumentere for, at det er tillidsvækkende at respondere på folks frygt, da det vidner om, at man gerne 

vil hjælpe folket. Omvendt kan man spørge, om ikke tilbuddet om tryghed er falsk, da motivationen 

bag groft sagt handler om magt.  

 
Dansk Folkeparti som antagonist 
 

Det er tydeligt, hvordan både Chantal Mouffe og informanterne fra Radikale Venstre skelner mellem 

de højrenationale vælgeres krav og partierne, de stemmer på. Som tidligere beskrevet må en 

venstrepopulistisk strategi ikke forsvare eller optage højrepopulistiske politikker. En 

venstrepopulistisk strategi må derimod formulere andre løsninger og tilbyde folket et nyt sprog. Jeg 

mener dog, at forbindelsen mellem de to forskellige aktører er meget tæt, hvorfor jeg vil kredse om 

informanternes iagttagelse af Dansk Folkepartis rolle i Radikale Venstres kommunikation i samme 

delafsnit, som analyserer, hvordan informanterne iagttager Dansk Folkepartis vælgere. Jeg betragter 

det således som en afgørende forskel i kommunikationen, hvordan det venstrepopulistiske projekt 

kommunikerer om henholdsvis sin politiske modstander og de vælgere, der stemmer på den politiske 

modstander.  

 

Diskursanalysens resultater viser en tydelig antagonisering af Dansk Folkeparti i Radikale Venstres 

artikulation. Den viser ligeledes en relativt stor udvikling af denne antagonistiske artikulation fra 

2015 til 2019, hvor Dansk Folkeparti jævnfør afhandlingens resultater fylder en meget større del i 

2019 end i 2015. Jeg vil således bringe et citat fra Radikale Venstres kommunikationschef, som er et 

svar på spørgsmålet om, hvilken rolle Dansk Folkeparti havde i Radikale Venstres kommunikation.  

 

Der, hvor vi kom fra (2015, red.), var vi et meget lille parti med lav tilslutning. Vi var 

tildelt rollen at være irrelevante i dansk politik. For at bryde med det er det ikke nok kun 

at fortælle, hvad vi selv vil. Vi havde brug for et afsæt at tale op imod, men det var 

selvfølgelig også strategisk, da det markerer alt det, vi ikke er (David Aurvig, interview 

2).  
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Citatet viser netop Laclaus tanker bag den antagonistiske artikulation af en politisk modstander, eller 

fjende, som Laclau kalder det. Den antagonistiske artikulation viser altså, hvad Radikale Venstre ikke 

er. Således bekræfter citatet diskursanalysens resultater, idet den ækvivalente artikulation bliver 

forstærket og opfyldes af mening i kraft af en antagonisering af en politisk modstander, som i 

Radikale Venstres tilfælde er Dansk Folkeparti. Citatet indeholder også et andet interessant element, 

idet David Aurvig beskriver netop den fremanalyserede dislokation. Man kan derfor argumentere for, 

at den antagonistiske artikulation kan siges at være en konsekvens af en dislokation af Radikale 

Venstres sociale orden.  

 

Svend Thorhauge er enig i denne anskuelse, når han beskriver Dansk Folkepartis rolle i Radikale 

Venstres kommunikation.  

 

Man har noget, man kæmper imod, og noget, man kæmper for. Og der er det klart, at vi 

har anvendt Dansk Folkeparti antagonistisk, og det er i øvrigt gensidigt. Det er jo en grund 

til, at de har ønsket at være med til alle de paneldebatter og dueller, som vi har arrangeret 

med Kristian Thulesen Dahl og Morten Østergaard (Svend Thorhauge, interview 1).  

 

Således istemmer landsformanden for Radikale Venstre sig altså analysen af, at Radikale Venstre har 

benyttet Dansk Folkeparti antagonistisk i kommunikationen. Citatet åbner endvidere op for 

kommunikationslogikken om ’den stærke leder’, da man kan iagttage bemærkningen om Kristian 

Thulesen Dahl og Morten Østergaard som en artikulering af en direkte politisk duel mellem de to 

ledere, hvilket jeg vil uddybe senere i afhandlingen.  

 

Svend Thorhauge funderer ligeledes over, hvorvidt Dansk Folkeparti har fyldt mere i Radikale 

Venstres kommunikation i 2019 end i 2015.  

 

Ja, men der er også en politisk iagttagelse af Dansk Folkeparti som gennem en række år 

har været afgørende for den politik, som den gamle regering førte. Dansk Folkeparti trak 

Danmark i den forkerte retning, hvorfor vi også sagde, at Danmark trænger til en ny 

retning. Der gjorde vi Dansk Folkeparti eksponent for den gamle retning, for det var de, 

og så var pointen at sige, at vi er eksponenten for det modsatte (Svend Thorhauge, 

interview 1).  
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Landsformanden iagttager altså også en udvikling i Dansk Folkepartis rolle hos Radikale Venstres 

kommunikation, men formanden peger dermed også på en politisk udvikling, som har gjort denne 

antagonisering nødvendig. En politisk udvikling, der har åbnet op for, at Radikale Venstre kan benytte 

Dansk Folkeparti antagonistisk i artikulationen. Man kan altså argumentere for, at motivationen for 

at benytte Dansk Folkeparti antagonistisk ligger i, at folket skal have et klart valg mellem de politiske 

muligheder. Således eksisterer der et interessant element i Chantal Mouffes ”For a left populism”, 

hvor den politiske tænker advokerer for, hvordan en venstrepopulisme skal forme en antagonistisk 

debat om alternative muligheder for vælgeren.  

 

I insisted on the need to break with the post-political consensus and to reaffirm the 

conditions of an ‘antagonistic’ debate about possible alternatives (Mouffe, 2018: 18).  

 

Bevæggrundene bag Mouffes citat skal findes i hendes argumentation om, at en ’post-politisk’ 

situation i de vestlige demokratier har udlignet de politiske forskelle inden for eksempelvis 

økonomisk politik. Her refereres der til den tidligere britiske premierminister Tony Blair med et citat 

om økonomisk politik.  

 

As Tony Blair used to say: ‘The choice is not between a left-wing economic policy and a 

right-wing one but between a good economic policy and a bad one.’ Neoliberal 

globalization was seen as a fate that we had to accept, and political questions were 

reduced to mere technical issues to be dealt with by experts. No space was left for the 

citizens to have a real choice between different political projects and their role was limited 

to approving the ‘rational’ policies elaborated by those experts (Mouffe, 2018: 17).  

 

Citatet kan sammenlignes med de iagttagelser, som Svend Thorhauge gør sig i interviewet til denne 

afhandling. Her funderer Thorhauge over, hvordan Radikale Venstre i valgkampen til 

folketingsvalget i 2015 førte en kommunikation, hvor den ’rationelle’ politik var i fokus (Svend 

Thorhauge, interview 1). Iagttagelser, der falder godt i spænd med de analytiske overvejelser, der 

eksisterer i afhandlingens diskursanalyse, hvor flere centrale aktører inden for Radikale Venstre 

iagttager, hvordan partiet kommunikerede til en for lille del af befolkningen, og at partiet ikke var 

tydelig nok i sin forklaring af, hvad den politiske plan var.  



63		

 

Opsummerende kan der altså fremanalyseres et rationale om at give folket et klart politisk valg 

gennem den politiske kommunikation. Rationalet kommer konkret til udtryk i Radikale Venstres 

ækvivalente artikulationer, som opfyldes af mening i sin antagonisme til Dansk Folkeparti.  

 

Konstruktionen af folket og ’the people’s champion among them’  
 
Følgende afsnit vil analysere og diskutere, hvordan interviewpersonerne iagttager folkets rolle i 

Radikale Venstres kommunikation, og således også hvordan iagttagelserne relaterer sig til Chantal 

Mouffes overvejelser om konstruktionen af folket i en venstrepopulistisk strategi. Disse elementer vil 

endvidere blive diskuteret i forhold til diskursanalysens resultater, som bygger på Ernesto Laclaus 

populismeteori, hvorledes ’folket’ og konstruktionen af dette berøres. Afsnittet vil ligeledes belyse 

interviewpersonernes tanker bag konstruktionen af Radikale Venstres politiske leder Morten 

Østergaards lederskab.  

 

Som tidligere vist i analysen fylder folket og interviewpersonernes iagttagede ’tillidskrise’ blandt 

netop folket meget i tankerne bag Radikale Venstres kommunikationsstrategi frem mod 

folketingsvalget i 2019. Hvis man dykker ned i disse iagttagelser, tegner der sig et billede af en 

motivation om at vise, hvordan Radikale Venstre og Morten Østergaard adskiller sig fra det politiske 

magtspil, som interviewpersonerne identificerer som en af årsagerne bag folkets ’tillidskrise’ til dansk 

politik. Eksempelvis peger Radikale Venstres kommunikationschef, David Aurvig, på kampagnen 

”Må jeg sove hos dig” med Morten Østergaard som hovedperson som et eksempel på kommunikation, 

der skulle adskille Radikale Venstre og Morten Østergaard fra resten af det politiske landskab.  

 

Jeg vil tilføje, at ligesom kampagnen ”Må jeg sove hos dig?”, så var det at flytte fokus 

fra Christiansborg ud til de mennesker, som bliver berørt af den politik, der laves på 

Christiansborg. Stå sammen med de mennesker og være ”the people’s champion among 

them”. For at sige, at det er en anderledes politiker. Han lytter også, selvom han ikke er 

politisk enig, men han befinder sig blandt folket (David Aurvig, interview 2).  

 

Bag kommunikationen kan der iagttages en konstruktion af folket, som dannes ud fra tesen om en 

eksisterende ’tillidskrise’. En krise, der bygger på utilfredsstillede krav blandt befolkningen, som 
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diskursanalysen desuden påviser. Morten Østergaard og Radikale Venstre artikuleres altså dermed 

som de aktører, der vil repræsentere den del af befolkningen.  

 

Mouffe peger på, hvorledes venstrepopulismen skal mindske ’skellet’ mellem politik og folket og 

dermed demokratisere samfundet, hvilket man kan argumentere for er tilfældet, når Morten 

Østergaard skal konstrueres som ’the people’s champion among them’. Mouffe identificerer som 

kernen i venstrepopulisme netop, at ’en folkelig pol’ skal skabe et opgør med eliten.  

 

The central argument of this book is that to intervene in the hegemonic crisis, it is 

necessary to establish a political frontier and that left-populism, understood as a 

discursive strategy of construction of the political frontier between ’the people’ and ’the 

oligarchy’, constitutes, in the present conjuncture, the type of politics needed to recover 

and deepen democracy (Mouffe, 2018: 19).  

 

Således må venstrepopulismen skabe en politisk front, hvor ’folket’ konstrueres i en kritik af det 

etablerede. Det viser sig konkret i Radikale Venstres kommunikation, når partiet identificerer 

’folkets’ opråb om forandring, hvilket Radikale Venstre i kommunikationen ønsker at repræsentere 

ifølge Svend Thorhauges udtalelser. Mouffe taler desuden om at skabe folket gennem artikulationen 

af en ækvivalenskæde, præcis som Laclau gør det. Endvidere skal venstrepopulismen artikulere folket 

og det politiske projekt som et ’vi’ snarere end et ’os’ og ’jer’ (Mouffe, 2018: 111-112). Nøglen til at 

se denne tendens i Radikale Venstres kommunikation kan eksempelvis iagttages, når Morten 

Østergaard få dage før folketingsvalget i 2019 på Facebook skriver:  

 

En ny retning mod et grønnere Danmark. Er du også træt af symbolpolitik og af at det er 

højrefløjen, der får lov at bestemme i dansk politik. Så stem på Radikale Venstre. Sammen 

sætter vi en ny retning mod et grønnere, friere og stærkere Danmark. Fremad!  (Bilag4).  

 

Eksemplet kan gentages i afhandlingen og belyses på ny vis, da det kan iagttages på en ny måde med 

Mouffes tanker om venstrepopulisme. Morten Østergaard tilbyder vælgerne en repræsentation og en 

mulighed for at blive en del af et samlet politisk projekt, der vil skabe ’en ny retning’. Eksemplet 

viser samtidig en antagonistisk artikulering af Dansk Folkeparti, som i citatet bliver konstrueret som 

værende partiet med den politiske magt, hvorfor Dansk Folkeparti i kommunikationen kan iagttages 
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som en del af det etablerede. Det kan ligeledes identificeres som et centralt element, i forhold til hvad 

et venstrepopulistisk projekt ifølge Chantal Mouffe bør indeholde. Der kan derfor argumenteres for, 

at der i citatet eksisterer elementer fra Mouffes venstrepopulisme.  

 

Før jeg kan analysere, hvordan ’folket’ konstrueres med Mouffes venstrepopulistiske blik i Radikale 

Venstres kommunikation, må der specificeres, hvordan Mouffe ser artikulationen af 

ækvivalenskæden i et venstrepopulistisk projekt. I analysestrategiafsnittet bliver Mouffes tanker om 

konstruktionen af ’folket’ udfoldet. Således mener Mouffe, at en venstrepopulisme må artikulere et 

projekt, der adresserer problemer som udnyttelse, dominans og diskrimination af minoriteter og 

arbejderklassen. Mouffe nævner også at projektet bør indeholde en særlig artikulering af, hvordan 

samfundet skal løse planetens store udfordringer med særlig henvisning til klimaforandringerne 

(Mouffe, 2018: 107).  Mouffe pointerer endvidere, hvordan ækvivalenskæden ikke er en simpel 

udfoldelse af en række politiske emner, ej heller eksisterer der et forudbestemt ’folk’ eller politisk 

modstander.  

 

I would like to emphasize that a ‘chain of equivalence’ is not a simple coalition of existing 

political subjects. Nor are we dealing with a situation in which an already constituted 

people confronts a preexisting adversary. The people and the political frontier that defines 

its adversary are constructed through political struggle, and they are always susceptible 

to rearticulation through counter-hegemonic interventions. The democratic demands that 

a left populist strategy seeks to articulate are heterogeneous and this is why they need to 

be articulated in a chain of equivalence (Mouffe, 2018: 112).  

 

‘Folket’ og den politiske modstander er altså konstrueret gennem en politisk kamp, hvor 

ækvivalenskæden definerer de politiske krav, som venstrepopulismen indeholder. Denne politiske 

kamp kan eksempelvis ses i Radikale Venstres artikulering af kravet om forandring mod stilstand, 

hvor Radikale Venstre i artikulationen repræsenterer forandringen, og Dansk Folkeparti 

repræsenterer stilstanden. Det er nærliggende at fremhæve Svend Thorhauges iagttagelse af, hvordan 

Radikale Venstre i sin kommunikation netop gør Dansk Folkeparti til eksponent for ’den gamle 

retning’ og Radikale Venstre til eksponent for ’den nye retning’. Jeg finder det nærliggende også at 

eksemplificere denne artikulation i et af de empiriske eksempler.  
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Derfor handler valget om, hvorvidt vi skal sande til i Dansk Folkepartis stilstand, eller 

om vi skal sætte en ny retning, som De Radikale foreslår: Fremad mod et grønnere, friere 

og stærkere Danmark. Med andre ord er det afgørende, om det er De Radikale eller Dansk 

Folkeparti, der bringer en ny regering til magten. Og med de nye fløjpartier kan skruen 

blive endnu strammere. Slut med symbolpolitik (Information, 2019).  

 

Eksemplet er fra en kronik i dagbladet Information, som er skrevet af Radikale Venstres politiske 

leder Morten Østergaard. Den politiske kamp bliver tydeligt konstrueret gennem artikulationen af 

Dansk Folkepartis repræsentation af stilstand, og Radikale Venstres politiske projekt, hvor ’Fremad’ 

mod et grønnere, friere og stærkere Danmark udfoldes som ækvivalenskæden, der skal repræsentere 

et ’folk’, der ønsker forandring, og som kan identificere sig med projektets politiske krav.  

 

Nedenfor udfoldes et empirisk eksempel fra diskursanalysen, hvor Radikale Venstres politiske leder 

kommunikerer gennem en ansvarslogik.  

 

Vi er klar til at tage ansvar for fremtiden i Danmark. For et Danmark hvor vi passer bedre 

på hinanden og tager os bedre af dem, der har det svært. Et Danmark hvor vi passer bedre 

på kloden, og hvor vi kerer os om mulighederne for de kommende generationer. Et 

Danmark hvor vi tager ansvar for i tide at sørge for, at dem, der har det sværest, får en 

chance, hvad enten de er født under svære kår i Danmark, eller de lige er kommet hertil 

(bilag 1).  

 

Mouffe pointerer i ”For a left populism”, hvordan det venstrepopulistiske projekt skal forme et 

repræsentationstilbud, hvor det ’sociale spørgsmål’ er på spil (Mouffe, 2018: 107).   Det sociale 

element er tydeligt i artikulationen i citatet. Morten Østergaard fortæller, hvordan Radikale 

Venstre vil tage ansvar for dem, der har det svært i Danmark. Det hænger godt sammen med 

Mouffes tese om, at venstrepopulismen i ’det sociale spørgsmål’ skal påberåbe vigtigheden af 

lighed for alle på tværs af ikke mindst sociale skel. Østergaard artikulerer ligeledes vigtigheden 

af, at ’vi passer bedre på kloden’, hvilket aktiverer Mouffes pointe om, at det 

venstrepopulistiske projekt skal artikulere et krav om netop dette. Således kan det argumenteres 
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at Radikale Venstres kommunikation i de udfoldede eksempler både opfylder Mouffes tanker 

om en venstrepopulistisk strategi både i form og indhold. Med formen mener jeg den måde, 

hvorpå Radikale Venstre artikulerer en ækvivalenskæde via kravet om ’et grønnere, friere og 

stærkere Danmark’ som aktiveres af projektets antagonistiske repræsentationstilbud om 

forandring over for stilstand. Indholdet viser sig i de konkrete politiske værdier, der artikuleres 

i kommunikationen, hvilket blandt andet eksemplificeres gennem tilstedeværelsen af 

ansvarslogikken i Østergaards kommunikation.  

Ud fra ovenstående gennemgang vil jeg argumentere for, at en iagttagelse af gennemgående 

ligheder mellem Radikale Venstres konstruktion af ’folket’ og Mouffes venstrepopulisme synes 

retfærdig. Kombinationen af informanternes iagttagelser, diskursanalysens resultater og 

konkrete elementer fra Mouffes ”For a left populism” understreger, hvordan der kan iagttages 

tydelige venstrepopulistiske elementer i Radikale Venstres diskurs.  

 
Opsummering  
 

Følgende afsnit vil opsummere anden delanalyse, der kredser om Chantal Mouffes venstrepopulisme, 

og dens vigtigste pointer. Opsummeringen vil endvidere lede op til et diskuterende afsnit, hvor selve 

populismebegrebet vil blive sat i spil.  

 

Analysen viser, hvordan ’det populistiske moment’ kommer til udtryk i Radikale Venstres omverden. 

Således pointerer jeg, hvordan centrale aktører inden for partiet iagttager en ’tillidskrise’ for dansk 

politik, hvilket har fungeret som bagtæppe for partiets valgte kommunikationsstrategi. Denne 

iagttagede ’tillidskrise’ viser sig konkret i kommunikationsstrategien, når Radikale Venstre ytrer 

ønsket om at komme tættere på befolkningen. Svend Thorhauge beskriver i interviewet, hvordan 

partiet søgte at ’vende pilene om’, således at Radikale Venstre i højere grad lytter til folkets 

bekymringer end en klassisk kommunikationsstrategi, hvor man ønsker at kommunikere sin politiske 

vision ud til folket. Mouffe pointerer ligeledes, hvordan der eksisterer en krisesituation i det vestlige 

demokrati, hvor Mouffe netop peger på, at folket i adskillige år har følt sig forbigået. Det er dog 

vigtigt at adskille ’det populistiske moment’ fra Laclaus begreb om dislokation. De to begreber har 

lignende elementer, da begge beskriver en brudsituation, som et givent politisk projekt må besvare. 

Forskellen findes i den brudsituation, som begreberne beskriver. Følgende afhandling benytter 
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Laclaus dislokation som et begreb, der kan kategorisere en bestemt situation og en række 

begivenheder, der har haft direkte betydning for Radikale Venstre. Det kommer dels til udtryk i 

partiets dårlige valgresultat ved folketingsvalget i 2015, men det kommer endvidere til udtryk i den 

konstruerede virkelighed, som Radikale Venstre bliver tilført af politiske med- og modstandere, hvor 

flere politiske iagttagere kategoriserer partiet som værende udspillet i dansk politik, og Dansk 

Folkeparti bliver udråbt som dansk politisk nye ’kongemagerparti’. Afhandlingen benytter ’det 

populistiske moment’ til at analysere den situation, som centrale aktører i Radikale Venstre iagttager. 

Det kan beskrive den virkelighed, som partiet befinder sig i, og som Radikale Venstre således agerer 

ud fra. Det beskriver samtidig en situation i samfundet, som har konsekvenser for ikke bare Radikale 

Venstre men det politiske system generelt. Dermed kan ’det populistiske moment’ ses som en åbning 

af diskursen, hvor et politisk projekt kan artikulere sig på ny. ’Det populistiske moment’ skal dermed 

ses som en indikation af, om de iagttagelser, som Radikale Venstres kommunikationschef og 

landsformand gør sig, kan analyseres som ’et populistisk moment’, hvilket således viser, at 

fundamentet for en venstrepopulistisk strategi eksisterer for Radikale Venstres 

kommunikationsstrategi omkring folketingsvalget i 2019.  

 

Den venstrepopulistiske strategi analyseres desuden i, hvordan Radikale Venstre iagttager de 

vælgere, som har stemt på partiets identificerede største modstander – Dansk Folkeparti. Her skal det 

udpensles, at analysen samtidig kredser om, hvordan partiet artikulerer netop de vælgere, de 

problemer, vælgerne ytrer, og slutteligt Dansk Folkeparti.  

 

Som det beskrives i analysen, mener Mouffe, at en venstrepopulistisk strategi ikke må fordømme de 

politiske krav som vælgerne har, og med et særligt fokus på de krav, som højrepopulistiske partier i 

en lang periode har adresseret. Derimod må en venstrepopulistisk strategi tilbyde vælgerne andre 

løsninger, men især også tilbyde et nyt sprog, hvor eksempelvis diskrimination af minoriteter ikke 

finder sted. Det kommer til udtryk i informanternes iagttagelser, hvor Svend Thorhauge netop 

pointerer, hvordan han mener, man aldrig nogensinde må skælde de folk ud, der har stemt på Dansk 

Folkeparti. Landsformanden pointerer endvidere, at Radikale Venstre i kommunikationsstrategien vil 

lytte til folkets bekymringer, men at partiet vil besvare dem anderledes end Dansk Folkeparti. Således 

kan dette element fra Mouffes venstrepopulisme ses i Radikale Venstres anerkendelse af, at partiet 

må lytte til hvilke som helst bekymringer fra vælgerne, hvorefter der skal tilbydes en løsning, men en 

løsning, der ikke anerkender et højrepopulistisk løsningstilbud.  
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Hvordan Radikale Venstre kan anskues som en venstrepopulistisk strategi kommer desuden til udtryk 

i analysens iagttagelse af, hvorledes partiet forholder sig til Dansk Folkepartis rolle i partiets 

kommunikation. Konkret kan der iagttages venstrepopulistiske kendetegn, når Svend Thorhauge 

eksempelvis bekræfter, hvordan Dansk Folkeparti er blevet benyttet antagonistisk i 

kommunikationstrategien, og hvordan der iagttages en nødvendighed i form af ikke kun at vise, hvad 

man vil, men også hvad man ikke vil. Konkret fortæller Radikale Venstres kommunikationschef, at 

Dansk Folkeparti artikuleres som værende symbolet på det modsatte af Radikale Venstre. Denne 

måde at artikulere på åbner op for, at Radikale Venstre kan tilbyde en bestemt repræsentation i 

kommunikationen. Som analysen beskriver, fungerer den antagonistiske artikulation af Dansk 

Folkeparti som et meningsgivende element til Radikale Venstres ækvivalenskæde. Således bidrager 

diskursanalysen til at identificere venstrepopulistiske kendetegn hos Radikale Venstres 

kommunikation omkring folketingsvalget i 2019.  

 

I analysens afsnit om konstruktionen af folket, og hvordan det kan ses i lyset af Radikale Venstres 

kommunikation samt informanternes iagttagelser af folkets rolle i partiets kommunikation, 

identificeres der tydelige venstrepopulistiske kendetegn hos Radikale Venstre.  

 

Analysen viser, hvordan Radikale Venstres konstruktion af folket især kan iagttages som eksisterende 

i partiets artikulerede repræsentation af forandring. Analysen viser, at Radikale Venstre søger at 

artikulere, hvordan partiet repræsenterer forandringen, og Dansk Folkeparti artikuleres som 

repræsenterende stilstanden. Her ligger der en interessant pointe i, at Dansk Folkeparti både 

symboliserer stilstanden og det etablerede i Radikale Venstres artikulering. Således viser eksemplet 

fra diskursanalysen, hvordan Radikale Venstre peger på, at Dansk Folkeparti har været tungen på 

vægtskålen i den tidligere regerings politik. Mouffe italesætter, hvordan venstrepopulismen må 

artikulere en folkelig modstand mod det etablerede i kommunikationen. Således skaber artikuleringen 

en samlet enhed mellem et utilfreds folk og Radikale Venstre som repræsenterer den efterspurgte 

forandring.  

 

Dermed vil jeg argumentere for, at der kan iagttages tydelige venstrepopulistiske kendetegn ved 

Radikale Venstre som politisk projekt, hvorved det politiske projekt i denne forbindelse kommer til 

udtryk i partiets kommunikation omkring folketingsvalget 2019. Det kommer dog også til udtryk i 
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den udvikling, som partiets kommunikation indeholder siden valget i 2015. Analysen åbner op for en 

række dynamikker, der er interessante at undersøge. Således taler begge de interviewede informanter 

om en ’god og dårlig populisme’, hvorefter informanterne udfolder, hvilke forskelle der ligger i deres 

distinktion af disse versioner af populisme.  

Den gode og den dårlige populisme 
 
Følgende afsnit vil diskutere populismebegrebet ud fra afhandlingens teoretiske afsæt, 

diskursanalysen, de iagttagede venstrepopulistiske kendetegn og informanternes iagttagelser. Det er 

endvidere afsnittets formål at diskutere, hvorvidt vi kan tale om en god og en dårlig populisme, og 

hvilke forskelle der eksisterer mellem venstre- og højrepopulisme. Afsnittet vil desuden fungere som 

et intervenerende afsnit, hvor mine egne iagttagelser også vil dominere og dermed kaste et lys på, 

hvad jeg ser som problematikker og dynamikker, som denne afhandling har åbnet op for. 

 

Jeg vil indlede diskussionen ved at trække på informanternes iagttagelser, i forhold til hvad de 

betragter som god og dårlig populisme, og om informanterne mener, at det er en forskel, der 

overhovedet kan identificeres inden for populismebegrebet.  

 

Svend Thorhauge mener godt, at man kan tale om en god og dårlig populisme, og han vurderer 

således, at Radikale Venstre indeholder elementer fra ’den gode’ populisme. 

 

Ja, det synes jeg helt bestemt, at man kan. Jeg synes, at den dårlige populisme kommer 

med ikke-rigtige løsninger på virkelige problemer. Den siger, når befolkningen siger, at 

der er et monster under sengen, så er svaret: ja, det er der, lad os gemme os oppe i sengen. 

Den gode populisme siger: nå, er det problemet? Lad os lige lyse under sengen og se, om 

der er et monster. En god populisme er responsiv. Den har resonans i forhold til det, der 

sker i befolkningen (Svend Thorhauge, interview 1) 

 

Svend Thorhauge iagttager altså spørgsmålet om god og dårlig populisme gennem en analogi, der 

demonstrerer to forskellige løsningsforslag på et problem eller en bekymring hos folket. 

Landsformanden iagttager tilsyneladende, at forskellen eksisterer i artikulationens indhold frem for 

formen. Jeg har tidligere i afhandlingen iagttaget forskellen mellem højre- og venstrepopulismen 

gennem netop indholdet frem for formen, da begge populismeformer folder sig ud via samme 
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populistiske kendetegn, såsom at trække på ækvivalerende artikulationsformer og udpege 

antagonistiske logikker. Landsformanden mener, som afhandlingen tidligere har belyst, at populisme 

kan være farligt, hvis det resulterer i, at man ’rider på folkets frygt’, hvorimod den gode populisme 

udtrykker sig i et positivt politisk projekt, som snarere skal lede folket. Selvom også den gode 

populisme tager udgangspunkt i (og altså anerkender) befolkningens bekymringer og problemer, så 

gør den desuden et forsøg på at formulere et positivt løsningsalternativ. Svend Thorhauge kalder 

logikken ’responsiv’, hvor den gode populisme besvarer folket med ’rigtige løsninger på virkelige 

problemer’ (Svend Thorhauge, interview 1). Det er ikke afhandlingens formål at bedømme, om 

venstrepopulismen er god, og højrepopulismen tilsvarende er dårlig. Derfor er det også vigtigt at 

pointere, hvordan denne iagttagede forskel er en forskel, der kan blive problematisk for hvilken som 

helst populistisk strategi. Ifølge Laclau og Mouffe (Laclau & Mouffe, 1985: 127), må populismen 

optage differentielle krav og artikulere disse ækvivalent, således at strategien bliver universel frem 

for partikulær. Den populistiske strategi skal altså indeholde mange forskellige utilfredsstillede krav 

for at kunne skabe denne front mellem ’folket’ og ’det etablerede’, og deri ligger der en 

grundlæggende udfordring, som kalder på spørgsmålet om, om det overhovedet er muligt. Denne 

udfordring iagttager jeg blandt andet i den måde, hvorpå afhandlingens interviewede informanter 

iagttager Dansk Folkeparti. Således iagttager begge informanter, at Dansk Folkeparti har lyttet til 

folkets bekymringer, men partiets svar har været ’symbolske løsninger’ på problemerne. Det er 

således heller ikke afhandlingens ærinde at fælde dom over den iagttagelse, men det er et interessant 

element, idet Dansk Folkeparti blev halveret i antallet af mandater ved folketingsvalget i 2019 

(Altinget.dk, 2019), hvilket kan stille spørgsmålet, om det overhovedet er muligt at føre en populistisk 

strategi, når det politiske projekt er blevet en del af ’det etablerede’. Således spurgte jeg Radikale 

Venstres kommunikationschef, om han frygtede, at det samme vil ske for Radikale Venstre – at partiet 

via sin position som støtteparti, ville ’miste’ de vælgere, der havde stemt på partiet i håbet om en 

forandring.  

 

Nej, det er jeg sådan set ikke, så længe man sørger for at holde jordforbindelsen og have 

det rigtige udgangspunkt, hvilket bringer mig tilbage til, hvad der er god populisme. Jeg 

synes, at der, hvor vi har startet, og hvor Macron startede, og som vi skal holde fast i, så 

startede vi ude hos folket. Det startede med, at vi erkendte, at der er noget ude hos 

befolkningen, vi ikke har fat i, og som vi ikke forstår. Vi kan ikke kun sidde som 

magtmennesker herinde på Christiansborg, prædike for bjerget og trække det ned over 
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folk. Det er ikke den virkelighed, vi er i. Det starter med, at vi går ud og taler med folk. 

Hvad er det for nogle løsninger, der skal til? Så kan vi være enige eller uenige, men det 

er der, hvor det starter. Så længe vi holder fast i det, så kan jeg ikke se, at det kan glide. 

Det er det, der skal opbygge den tillid, der i sidste ende både redder demokratiet og 

minimerer politikerleden, men som også kan få det til at blomstre endnu mere. Så længe 

man holder fast i det, så kan jeg ikke. Men hvis det bliver isoleret til, at nu er Radikale 

Venstre isoleret på Christiansborg, fuldstændig som vi var før, men nu kommunikerer vi 

bare på denne her anden måde men uden jordforbindelsen, så tror jeg det bliver skidt både 

for Radikale Venstre og politik i det hele taget (David Aurvig, interview 2).  

 

 

Radikale Venstres kommunikationschef mener altså, at det er muligt at bevare en stor tilslutning til 

partiet, så længe Radikale Venstre ’bevarer jordforbindelsen’ og lytter til det folk, der har valgt dem 

til at støtte regeringen. Det bringer mig tilbage til spørgsmålet om ’formen’. Da populismen må 

artikulere fronten mellem ’folket’ og ’det etablerede’ i en ækvivalent kommunikation, må et parti i 

magtpositionen som støtteparti til regeringen således vende logikken om og gøre ’folket’ til ’det 

etablerede’ i artikulationen? I det tilfælde mangler projektet sin umiddelbare antagonist, hvilket på 

sin vis kan skabe en dislokation, hvorpå det politiske projekt må reartikulere sig på ny.  

 

Ved at at udfolde David Aurvigs iagttagelser af en god og en dårlig populisme bringer det 

diskussionen tilbage til netop dette spørgsmål. Kommunikationschefen mener godt, at man kan tale 

om en god og en dårlig populisme.  

 

Det er et stort spørgsmål, men ja, det mener jeg godt, at man kan. Politik der opstiller 

symbolske løsninger, som om det er noget, der løser reelle problemer, det er dårlig 

populisme. Det forleder folk. Den gode populisme starter ude hos folk. Man erkender, at 

der er noget ude hos befolkningen, som vi ikke har fat i (David Aurvig, interview 2).  

 

Radikale venstres kommunikationschef iagttager altså ligeledes den dårlige populisme, som en 

værende en bestemt politik, der byder på ’symbolske løsninger’ på reelle problemer. Spørgsmålet 

åbner sig, om det kan betegnes som ’dårlig populisme’. I afhandlingen defineres populisme som en 

politisk logik, og som noget der altid vil være til stede i politisk praksis. Således er denne iagttagede 
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’dårlige populisme’ kun en populistisk strategi, hvis den indeholder de populistiske kendetegn, som 

afhandlingen definerer. Det kan derfor ikke udelukkes, at disse ’symbolske løsninger’ indeholder 

populistiske kendetegn, men det må ikke være afhandlingens ærinde at godkende denne iagttagelse 

som rigtig eller forkert. Det vigtige findes derimod i tilnærmelsen til folket. Således kan det iagttages, 

at informanternes iagttagelse af den gode populisme eksisterer i, at det politiske projekt kommer 

tættere på folket så at sige.  

 

Forskellen mellem venstre- og højrepopulisme skal som tidligere nævnt findes i artikulationens 

indhold frem for formen, som den præsenteres i. I afhandlingens teoriafsnit nævnes Müllers definition 

af populisme, en definition som denne afhandling ikke mener er dækkende, fordi den ikke kan 

indfange centrum-venstre politiske bevægelser, der benytter populistiske artikulationer. Der kan dog 

benyttes elementer af Müllers definition til at iagttage indholdet af højrepopulisme. Müller kan 

nemlig ikke betegne, hvad politiske bevægelser på centrum-venstrefløjen, som Bernie Sanders i USA, 

Podemos i Spanien og Radikale Venstre i Danmark, skal defineres som. Politiske bevægelser, der 

indeholder populistiske kendetegn, hvorfor denne afhandling kun kan stå på mål for Radikale Venstre, 

og således vil tage udgangspunkt i det partis artikulation. Hvorom alting er mener Müller, at 

populisme indeholder en holdning til, hvad det ’sande folk’ er. Dermed indeholder populismen i 

Müllers øjne også en udelukkelse af de personer, der ikke kan defineres som ’det sande folk’. Dette 

er netop den politiske strategi, som Chantal Mouffe opponerer imod i ”For a left populism”. Således 

kan der altså argumenteres for, at der findes forskellige former for populisme, som blandt andet kan 

identificeres via det politiske indhold eller de partikulære krav, som det politiske projekt 

nødvendigvis må indeholde. Dette kan føre os videre til svaret på, om der findes en ’dårlig’ og en 

’god populisme’. Mouffe beretter, at vi lever i ’et populistisk moment’, der er resultatet af, at folket 

har mistet tilliden til politik, fordi de mangler et klart valg. Således vil jeg holde mig fra at svare på, 

hvad der er ’god og dårlig populisme’, men snarere svare, at der findes demokratisk gode og dårlige 

ting ved populisme. Hvis skellet mellem de politiske magthavere og folket mindskes, kan det 

imidlertid iagttages som en god ting. Flere personer vil føle sig hørt, og det kan styrke demokratiet. 

Hvis populisme blot reduceres til en strategi om at nå magten, hvorefter strategien frafaldes, og det 

politiske projekt vil bidrage til et større skel mellem de politiske magthavere og folket, kan det 

iagttages som dårligt for demokratiet.  
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Konklusion 
 
I følgende afsnit ønsker jeg, med udgangspunkt i afhandlingens resultater og teoretiske ståsted, at 

svare på problemformuleringen, der lyder:  

Afhandlingen vil først undersøge, i hvilken forstand Radikale Venstres kommunikation i forbindelse 

med de to folketingsvalg i 2015 og 2019 kan iagttages som populistisk, og herunder om der kan 

identificeres forskelle i de populistiske kendetegn mellem de to valg. Dernæst analyseres der, hvordan 

Radikale Venstres kommunikationsstrategi i 2019 kan identificeres som indeholdende 

venstrepopulistiske elementer, og hvilke dynamikker det åbner op for i anskuelsen af populisme som 

begreb.  

Diskursanalysen undersøger Radikale Venstres kommunikation på to forskellige tidspunkter, og 

hvorvidt der kan identificeres en udvikling mellem de to tidspunkter, som er centreret omkring to 

folketingsvalg. Der kan iagttages populistiske kendetegn hos partiets kommunikation omkring begge 

valg, hvilket var forventeligt, da Laclau mener, at populismen skal betragtes som en politisk logik, 

der altid vil være til stede, hvorfor det bliver et gradsspørgsmål. Diskursanalysen viser, at Radikale 

Venstres kommunikation i 2015 indeholder en svag grad af populistiske artikulationer. 

Artikulationerne viser sig frem som differentielle partikulære krav, der ikke samles af en samlet 

strategi, som vi eksempelvis ser i 2019, hvor partiets politiske projekt opsummeres i sloganet 

’FREMAD’. Radikale Venstres kommunikation i 2015 handler i høj grad om at forsvare de reformer, 

som partiet i sin regeringsdeltagelse af gennemført. Det kan i sig selv fjerne muligheden for at skabe 

’en folkelig pol’ i artikulationen, hvorved der skabes en grænse mellem ’folket’ og det etablerede, 

hvilket i sig selv må være vanskeligt, da partiet på det tidspunkt var i regering. Konstruktionen af en 

folkelig pol, der illegitimerer eliten, er i Laclaus teoriunivers meget essentiel, når den populistiske 

artikulation skal skabes. Analysen viser endvidere, hvordan den antagonistiske logik er til stede i 

partiets kommunikation i 2015. Radikale Venstre artikulerer oppositionen til regeringen 

antagonistisk, hvor oppositionen symboliserer det, partiets politiske projekt ikke indeholder. Det kan 

i sig selv forklares ved, at politik naturligt indeholder konflikter og uenigheder partierne imellem. 

Ikke desto mindre betyder det, at det antagonistiske kendetegn eksisterer i Radikale Venstres 

kommunikation i 2015. Det kan således konkluderes, at Radikale Venstres kommunikation, med 

udgangspunkt i afhandlingens diskursanalyse, indeholder en svag grad af populistisk artikulation.  
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Det er et andet billede, der kendetegner Radikale Venstres kommunikation omkring folketingsvalget 

i 2019. Her viser analysen, hvordan flere af de populistiske kendetegn dominerer partiets 

kommunikation. Først og fremmest påpeger analysen en identificeret dislokation, som ’tvinger’ 

Radikale Venstre til at reartikulere sit politiske projekt. Dislokationen bliver identificeret med 

udgangspunkt i Laclaus begreb herom, hvor aktører inden for og uden for Radikale Venstre iagttager, 

at partiet i kraft af sin nye position uden for regering og det dårlige folketingsvalg i 2015 må formulere 

en ny kommunikationsstrategi. En dislokation kan ses som et pejlemærke for, hvornår en populistisk 

artikulation har sin eksistensberettigelse hos et politisk projekt. Dislokationen kan også ses som et 

’wake-up call’, hvor Radikale Venstre finder det nødvendigt at gentænke det politiske projekt, og 

herunder hvordan det skal kommunikeres. Diskursanalysen viser endvidere, hvordan dislokationen 

resulterer i konkrete populistiske elementer i partiets artikulation. Således identificeres en 

ækvivalenskæde via partiets kommunikation af ’et grønnere, friere og stærkere Danmark’. Denne 

ækvivalenskæde betegnes af partiets slogan ’FREMAD’, som er en artikulation, der især får sin 

mening af partiets antagonistiske artikulering af Dansk Folkeparti. Radikale Venstre kommunikerer, 

at partiet repræsenterer forandring eller ’en ny retning’, hvor Dansk Folkeparti, i Radikale Venstres 

kommunikation, repræsenterer det bestående eller ’den gamle retning’.  Således skaber Radikale 

Venstre samtidig et repræsentationstilbud for ’en folkelig pol’, hvor der dannes en front mellem 

’folket’ og det etablerede’. Der kan desuden identificeres en udvikling i artikulationen af partiets 

politiske leder Morten Østergaard, der eksemplificeres i Radikale Venstres kampagner, hvor den 

politiske leder besøger almindelige borgere for at lytte til dem, der berøres af den politik, der udstikkes 

fra Christiansborg. Morten Østergaard betegnes af partiets kommunikationschef som ’a champion 

among the people’, hvorfor det kan iagttages, hvordan den politiske leder fungerer som en betegner 

for det politiske projekt og det, Radikale Venstre vil repræsentere i artikulationen. Det kan således 

konkluderes at Radikale Venstres kommunikation i 2019, med udgangspunkt i afhandlingens 

diskursanalyse, indeholder en stærk grad af populistisk artikulation. Det betyder endvidere, at der kan 

identificeres en særdeles tydelig udvikling i kommunikationen mellem de to perioder, hvis 

udviklingen iagttages gennem populistiske kendetegn.  

 

Afhandlingens anden analysedel undersøger, hvordan Radikale Venstres kommunikation i 2019 kan 

identificeres som indeholdende venstrepopulistiske strategier med udgangspunkt i Chantal Mouffes 

”For a left populism”. Analysedelen viser, at flere venstrepopulistiske elementer kan identificeres hos 

Radikale Venstre. Konkret udmønter det sig i iagttagelsen af ’det populistiske moment’, som ifølge 
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Mouffe identificerer en krisesituation i samfundet. Interviewpersonerne iagttager, at Radikale 

Venstres kommunikationsstrategi er et svar på en ’tillidskrise’ i samfundet, hvor der ifølge 

interviewpersonerne eksisterer en utilfredshed blandt folket med det politiske system. En 

venstrepopulistisk strategi må således artikulere et projekt, der indeholder en utilfredshed med det 

etablerede, men som også indeholder nogle karakteristiske elementer, der kan adskille projektet fra 

en højrepopulistisk strategi til en venstrepopulistisk strategi. Analysen viser, hvordan det 

eksemplificerer sig i de empiriske fund og i de interviews, der er blevet foretaget i forbindelse med 

afhandlingen. Det udmøntes konkret i Radikale Venstres artikulering af et klart valg mellem Dansk 

Folkeparti og Radikale Venstre. Således eksisterer der en skarp antagonistisk artikulering i Radikale 

Venstres kommunikation, hvor partiet samtidig udviser interesse for at forstå de bekymringer, som 

folket giver udtryk for. Radikale Venstres konstruktion af folket viser, hvordan der kan ses 

venstrepopulistiske elementer i partiets politiske projekt. Folket er ikke konstrueret ud fra skel mellem 

etnicitet eller religion. Folket er derimod konstrueret gennem en artikulation om at gøre op med det 

bestående, hvor partiet repræsenterer forandringen for de folk, der ønsker det – på tværs af etnicitet, 

religion og sociale skel.  

 

Med afsæt i interviewpersonernes iagttagelse af Radikale Venstres kommunikationsstrategi og 

diskursanalysens resultater kan det konkluderes, at der kan identificeres klare venstrepopulistiske 

elementer i kommunikationen.  
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