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Abstract 

 

Drawing on a poststructuralist approach this master’s thesis focuses on how Venstre - The Liberal 

Party of Denmark is creating a political climate-change discourse, furthermore how the discourse has 

developed over time. The thesis will therefore examine the development of Venstre’s political cli-

mate-change communication and its related discourse. On the theoretic basis of Ernesto Laclau and 

Chantal Mouffe's theory of discourse, the thesis will show how Venstre’s attribution is made through 

a series of dislocations, which have enabled Venstre to re-articulate their political climate-change 

communication in new ways. By fixing their communication via nodal points and a constitutive ‘out-

side’, thus changing their understanding of climate-change policy continuously evolving the dis-

course. 

In demonstrating the development, the analysis will contain of two parts: 1) one retrospective, and 2) 

one contemporary analysis. The first part explores and observes how Venstre’s first construction of 

a climate discourse can be seen as a result of the discursive process where the term ‘climate’ in 1997 

is separated from the former environmental discourse and articulated via - the logic of difference - as 

an independent discourse. Subsequently the following second contemporary part of the analysis will 

demonstrate how Venstre’s political communication can be characterized by a high degree of popu-

lism made possible by- inter alia - the construction of an antagonistic frontier.  

We thus elucidate how Venstre have gone through and shifted their focus in their climate-political 

communication and thus gone from using the logic of difference to using the logic of equivalence, to 

which we have shown that the equivalence logic intensified through the analysis. Which Venstre 

bases on an antagonization, that creates a stronger us/them image. The thesis’ also presents how 

Venstre use a populist approach in their climate-political communication, to which we discuss the 

advantages and disadvantages of this particular approach. As well as how Venstre might use an anti-

populist populism in their communication about climate change. 

 

Keywords: Post-structuralism, discourse theory, Laclau, Mouffe, climate change 
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1.0 Indledning 
 

Temperaturen stiger, isbjerge og gletsjere smelter, verdenshavene stiger. Hændelser der alle forbindes 

med klimaforandringerne. Verdens nationer og stater har i lang tid været klar over, at klimaet gen-

nemgår hastige og utilsigtede forandringer, der har og kommer til at have en indvirkning på vores 

verden og levemåde. Og som følge af disse forandringer og forskernes begrundede bekymringer, har 

klimaet gjort sit indtog på den politiske scene verden over. Hvilket blandt andet ses ved de verdens-

omspændende klimatopmøder, hvor verdens nationer gang på gang forsøger at nå til enighed om en 

bred bindende aftale, der skal rette op på de menneskeskabte skader og dermed sikre klodens klima. 

Danmark har både deltaget og stået som vært for klimatopmøderne, hvilket har været med til at skabe 

en vis politisk bevågenhed i Danmark.  

 

Flere danske partier har været ude at erklære Danmark som et grønt foregangsland, specielt venstre-

fløjen har taget teten og gjort klima til et politisk spørgsmål. Et eksempel herpå kan findes ved partiet 

Alternativet, der siden dets etablering i 2013 har brystet sig af gennemgående grønne mærkesager. 

Højrefløjen har derimod været mere tilbageholdende i henhold til klimaet og i stedet været fokuserede 

på andre politiske områder, for eksempel indvandrer-, finans- og forsvarspolitik. Selvom der har væ-

ret forskellige politiske interesser, har Danmark “opført” sig eksemplarisk i forhold til klimaet. På 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside skildres Danmark som den førende nation i 

omstillingen til grøn energi: ”Danmarks succes med at omstille til et bæredygtigt, grønt samfund er 

bredt anerkendt. Danmark ligger på førstepladsen i flere forskellige internationale sammenhænge. 

Bl.a. kårede World Energy Council i 2017 for andet år i træk det danske energisystem som verdens 

bedste.” (Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, 2020). 

  

Trods den danske indsats’ internationale anerkendelse medførte den danske befolknings ‘pludselige’ 

fokus på klimaet ved seneste folketingsvalg en markant ændring i partiernes politiske diskurs: “Kli-

maspørgsmålet havde slet ikke haft samme politiske tyngde, før det lige pludselig eksploderede i for-

året 2019 og ændrede den politiske diskurs fundamentalt” (Kristiansen, 2019). Sommeren 2018 var 

Danmarks varmeste og tørreste sommer nogensinde, hvilket kan have en vis forklaringsgrad på den 

nyfundne interesse for klimaet (Bollerslev, 2018). Nyhedsmediet Altinget slog fast at: “Grøn slår alle 

andre farver i valgkampen.”, og det ændrede fokus betød derfor, at klimaet ikke længere var noget, 

partierne kunne vende det blinde øje til, og som resultat heraf har flere partier måtte tilpasse sig den 
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nye politiske diskurs (Holstein, 2019). Efter folketingsvalget i 2019 stillede Venstres tidligere klima-

ordfører og forhenværende energi-, forsyning- og klimaminister Lars Christian Lilleholt op til et in-

terview med Altinget. Heri erkender Lilleholt retrospektivt, at: ”… [Venstre] ikke på samme måde 

har talt klima op, som andre har. Det burde vi måske have gjort, set i bakspejlet.” (Øyen, 2020). 

Specialet finder det derfor interessant at undersøge og beskrive, hvordan Venstres kommunikative 

klimaforståelse har udviklet sig siden den første bindende klimaaftale og frem til i dag, samt hvilke 

styrker og svagheder der kan iagttages at afstedkomme af denne forandring. 

 

  

1.1 Problemfelt 
 

Nærværende speciale vil med inspiration fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffes poststrukturalistiske 

diskursanalyse undersøge Venstres klimapolitiske kommunikation. Som nævnt indledningsvist blev 

klimaspørgsmålet et af de mest omdiskuterede politiske emner ved seneste folketingsvalg, og valget 

blev derfor af mange karakteriseret som et ’klimavalg’. Klimapolitikken er ikke blot politik om kli-

maet, men kan anskues som et komplekst politisk område, der, udover at forsøge at løse klimapro-

blematikken, også udtrykker partiernes respektive ideologiske standpunkter. Dette blev blandt andet 

tydeligt i valgkampens mange politiske debatter, hvor rød og blå blok kæmpede om den grønne fø-

rertrøje. Det findes heraf interessant, hvordan Venstre som højrefløjens ældste og største parti kan 

iagttages, at meningstilskrive deres klimapolitiske diskurs. Analysen tager sit afsæt i første gang kli-

maspørgsmålet bliver introduceret i Venstres politik og beskrive partiets klimapolitisk kommunika-

tion før og op til folketingsvalget i 2019. Formålet med den historiske skildring er at undersøge par-

tiets diskurskonstruktion og meningstilskrivning, samt at undersøge om der forekommer en udvikling 

i selve iagttagelsesperspektivet i relation til partiets nutidige diskurs.  

Nærværende speciale vil, som nævnt, hente sin teoretiske inspiration fra Ernesto Laclau og Chantal 

Mouffes poststrukturalistiske diskursanalyse. Laclau og Mouffe argumenterer i deres teori for, hvor-

dan mening skabes ved at knytte bestemte flydende elementer sammen. Med Laclau og Mouffes dis-

kursteori som udgangspunkt bliver det muligt for nærværende speciale at undersøge og iagttage, 

hvordan Venstre politisk forsøger at lukke strukturerne om sig selv ved at knytte bestemte flydende 

elementer sammen (Laclau & Mouffe, 2002: 52-64). Det ønskes dermed at belyse, hvordan det kan 

iagttages, at Venstre – både i en historisk og en nutidig kontekst – forholder sig politisk til det stigende 

fokus på klimaspørgsmålet. 
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Specialet tager altså afsæt i iagttagelsen af, hvordan Venstre gennem en konstrueret grænsedragning 

etablerer en diskurs, der har til formål at danne den forståelsesmæssige ramme for partiets klimapo-

litiske projekt. Undersøgelsen kan således karakteriseres som en diskursanalyse, der har til formål at 

synliggøre, hvordan partiets klimapolitiske meningsproduktion kan iagttages at foregå som en dis-

kursiv proces. Endvidere ønsker specialet at undersøge, hvorvidt partiets klimapolitiske projekt kan 

iagttages at have en effekt på hvordan organisationen fremstår udadtil. Af denne grund er der i spe-

cialets problematisering ydermere indlejret et ønske om at undersøge, hvilke(n) mulige fordel(e) og 

ulempe(r) konstruktionen af en klimadiskurs har for partiet som organisation. 

 

1.2 Problemformulering 
 

Med udgangspunkt i ovenstående problemfelt vil dette speciale tage afsæt i følgende problemformu-

lering:  

  

Hvordan kan Venstres klimapolitiske kommunikation iagttages at udvikle sig fra 1997-2019, og hvilke 

strategiske fordele og/eller ulemper kan Venstres politiske projekt iagttages at føre med sig?  

  

Arbejdsspørgsmål: 

  

1. Hvordan har Venstres iagttagelse af klimaspørgsmålet udviklet sig siden 1997? 

2. Hvordan kan Venstre klimapolitiske kommunikation ved folketingsvalget 2019 karakterise-

res? 

3. Hvilke fordele og/eller ulemper kan Venstres politiske projekt iagttages at føre med sig? 
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1.3 Projektdesign 
 

Dette afsnit har til formål at præsentere undersøgelsens projektdesign, samt hvordan den røde tråd 

tænkes og sikres mellem de forskellige kapitler. Kapitlerne er struktureret på en måde, der sikrer, at 

ovenstående problemformulering og dertilhørende forskningsspørgsmål bliver besvaret. Ydermere 

har det til formål at skabe overblik for læseren over specialets indhold og forskellige delelementer. 

Projektdesignet er dertil illustreret i nedenstående figur. 

  

I kapitel 2 præsenteres specialets analysestrategi, teoretiske- og metodiske grundlag. Der vil blive 

introduceret til undersøgelsens videnskabsteoretiske ståsted, foretaget en operationalisering af, hvor-

dan teorien tager sig ud i delanalyserne, samt blive redegjort for specialets metodiske grundlag i for-

bindelse med indsamling af empiri og behandlingen heraf. Endvidere vil konsekvenserne af netop det 

metodiske grundlag blive diskuteret og blive sat i relation til specialets validitet og transparens. 

  

Kapitel 3 består af den første af to analysedele, hvor den første delanalyse vil være af historisk ka-

rakter. Den vil altså undersøge Venstres iagttagelser af klimaet førhen. Derudover vil den forsøge at 

beskrive udviklingen, fra den første dislokation bryder Venstre forståelse af klimaet tilbage i 1997, 

og op til folketingsvalget 2019. Den historiske analyse vil endvidere blive faseopdelt, hvoraf bruddet 

på faserne synes at udtrykke en dislokation. Den første delanalyse vil dermed også være en behand-

ling af de dislokerende faktorer, der præger Venstres iagttagelse af klimaspørgsmålet. Den første 

delanalyse fungerer altså som grobund for specialets anden delanalyse. 

  

Kapitel 4 er analysens anden del. Specialets delanalyse to vil tage udgangspunkt i perioden under og 

efter folketingsvalget i 2019 og behandler Venstres diskurskonstruktion i forbindelse hermed, samt 

hvorvidt der kan iagttages en udvikling i Venstres artikulering af klimaspørgsmålet, hvorfor delana-

lyse 1 danner den analytiske grobund for delanalyse 2.  

  

Kapitel 5 vil bestå af en diskussion af de mulige udfordringer Venstre iagttages at stå overfor i for-

bindelse med partiets politiske projekt. 

 

 Kapitel 6 udgøre specialets konklusion og vil derfor være en besvarelse af problemformuleringen. 
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Figur 1: Illustration af specialets projektdesign 
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2.0 Analysestrategiske- og metodiske refleksioner 
 

Nærværende kapitel indledes med en kort indføring i specialets anskuelse af begrebet ’analysestra-

tegi’. Analysestrategien konstruerer måden, hvorpå genstanden tilgås, og har afgørende konsekvenser 

for, hvordan iagttagelsesprogrammet tilrettelægges i specialet. Efter denne indføring præsenteres det 

poststrukturalistiske videnskabsteoretiske udgangspunkt, som undersøgelsen bygger på. Dette vil 

blive efterfulgt af en præsentation af teoriapparatet. Afsnittet vil endvidere forsøge at operationalisere 

og konditionere begreberne: dislokation, tom betegner, ækvivalens- og differenslogikken, det konsti-

tutive ydre, antagonismer og populisme, for således at anskueliggøre, hvordan disse bliver brugt i den 

kommende analyse. Kapitlet afsluttes med en klargøring af det empiriske grundlag, indsamlingsme-

toden med mere. 

 

 

2.1 Forskydningen fra metode til analysestrategi 
 

Analysestrategi omhandler: ”… hvordan man som epistemolog vil konstruere andres iagttagelser 

som objekt for egne iagttagelser med henblik på at beskrive, hvorfra de selv beskriver.” (Andersen, 

1999: 14). Analysestrategi er derfor ikke et sæt af metodiske regler, men fokuserer i stedet på, hvordan 

vi skaber og tilrettelægger det videnskabelige blik (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 7). Det 

bliver på den måde en strategi for: ”… hvordan man vil forme og konditionere et blik på den sociale 

verden fra en position i verden.” (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 10). Forskellen mellem me-

tode og analysestrategi bunder i det videnskabsteoretiske udgangspunkt, der danner grundlag for sy-

net på genstandsfeltet (Andersen, 1999: 14). Hvor de traditionelle metodiske overvejelser primært 

behandler spørgsmål som, hvordan forskeren tilgår sine data, behandler dem og så videre, bliver det 

i et analysestrategisk øjemed essentielt, hvordan ens blik så at sige former ens iagttagelser og dermed 

lader genstanden emergere på én bestemt måde blandt mange potentielle muligheder (Esmark, Laust-

sen & Andersen, 2005: 10). Med analysestrategien forskydes synet altså fra en antagelse om ’gen-

standens selvfølgelighed’ til at iagttage andres iagttagelse af genstanden. I nærværende speciale iagt-

tager vi Venstres iagttagelse af en genstand, og antager derfor ikke genstanden som en ”bestemt form 

for virkelighed” (Andersen, 1999: 13-15).  

Med analysestrategiens videnskabsteoretiske blik kan der argumenteres for, at der sker en forskyd-

ning fra første ordens iagttagelser til iagttagelser af anden orden, da iagttagelse af andres iagttagelser 
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bliver sat i centrum. Med ovenstående indføring i analysestrategibegrebet bliver det tydeligt, at for-

skydningen fra metode til analysestrategi (det vil sige fra en ontologibaseret videnskabsteori til en 

epistemologisk orienteret) først og fremmest beror på det (post)strukturalistiske videnskabsteoretiske 

fundament som specialet tilskriver sig (Andersen, 1999: 9-14). Af denne grund vil næste afsnit gøre 

rede for specialets poststrukturalistiske og videnskabsteoretiske ståsted. 

 

2.2 Specialets poststrukturalistiske ståsted 

 

Poststrukturalismen er en videnskabsteoretisk gren, der – som det latinske ord post antyder – kom 

efter strukturalismen og er en videreudvikling af denne teori (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 

12). Poststrukturalismen var en del af den sproglige vending, der fremkom i starten af 1900-tallet og 

“... hævder, at hvad det virkelige er, umuligt kan adskilles fra erkendelsens mulighedsbetingelser, der 

udgøres af sproget.” (Stormhøj, 2011: 509). Vendingen var en kritik af den vestlige filosofis grund-

begreber, specielt inden for metafysikken og dens måde at anskue fornuften og subjektet på (Stormhøj, 

2011: 509). Strukturalismen har givet to væsentlige bidrag til poststrukturalismen: 1) den strukturelle 

lingvistik og 2) den kontinentale filosofiske retning, hvor vi vil fokusere på den strukturelle lingvistik, 

der blev grundlagt af Ferdinand de Saussures sprogteoretiske værk Cours de linguistique général fra 

1916 (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 12). Vores fokus på den ene strømning skyldes, at Saus-

sures sprogteori grundlagde en teoretiske forforståelse, der videreføres i Laclau og Mouffes diskurs-

teori, hvilket kræver en kort gennemgang af Saussures teori for at have denne forforståelse in mente 

ved redegørelsen af Laclau og Mouffes diskursteori. 

 

Saussures væsentlige bidrag var, at sproget blev tilskrevet en betydningsfuld funktion i meningsska-

belsen af samfundet inden for strukturalismen (Howarth, 2005: 35). En af adskillelserne strukturalis-

men foretog, er distinktionen mellem struktur og sprog, hvortil sproget er strukturens forudsætning. 

Det grundlæggende i Saussures sprogteori er tegnet, der ses som sprogets grundsten. Tegnet består af 

to ”sider”: et udtryk (signifiant) og et indhold (signifié). Det essentielle i Saussures teori er, at der 

ikke er nogen logisk sammenhæng mellem udtryk og indhold (Howarth, 2005: 35). Sammenhængen 

er med et andet ord arbitrær. Eftersom sammenhængen er arbitrær, har tegnet kun en betydning i 

forhold i sin forskellighed til andre tegn (Howarth 2005: 36). Sproget består derved af forskelle og 

relationer mellem tegnene og de meninger, der skabes derimellem (Howarth, 2005: 36).  
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Betydningen heraf er, at en struktur, ifølge Saussure, ikke er givet på forhånd som en objektiv sandhed, 

men konstrueres igennem sproget i en bestemt kontekst, og strukturen kan derfor kun sige noget om 

sin kontekst med dennes relationer (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 18). Det, der fra vores 

vedkommende er interessant ved Saussures teoretiske forforståelse, er, hvad Niels Åkerstrøm Ander-

sen beskriver som en ”forskydning”, og som Laclau og Mouffe tager med videre i deres diskursteori 

(Andersen, 1999: 93-94). Andersen forklarer, at Laclau og Mouffes fokus: 

 

”… [er] på, hvordan betegnere [signifiant] og betegnede [signifié] ikke står i et fast 

forhold til hinanden, hvordan den diskursive meningsdannelse netop sker i forbin-

delse med forskydninger i betegnelsen af det betegnede og endelig, hvordan det i den 

grad er politisk, hvilken betegnelse, der fikseres over hvilken betegnet.” (Andersen, 

1999: 94). 

  

Det er netop denne diskursive meningsdannelse, vi finder interessant i henhold til, hvordan Venstre 

forsøger at fiksere bestemte tegn i en relationel kæde, der konstruerer partiets klimapolitiske forstå-

else, hvilket har sine udfordringer, i form af: ”…et overudbud af mening, der skyldes det utal af mulige 

kombinationer, tegn kan indgå inden for en struktur.” (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 18-19). 

Det er altså overproduktionen af mening indenfor en given struktur, der indikerer, at en meningstil-

skrivelse er én ud af mange former. Det, der adskiller poststrukturalismen og strukturalismen, er, at i 

strukturalismen iagttages strukturen som et lukket system, hvor poststrukturalismen ser det modsat, 

altså forstås strukturen som åben og dermed foranderlig, hvorfor meningsskabelsen er en proces uden 

ende (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 27). Dette ligger i fin tråd med Niels Åkerstrøms Ander-

sens udlægning af den diskursive meningstilskrivelse ovenfor.  

 

Dertil vil vi kort kommentere på postmarxisme i forhold til, hvilken rolle dette udgangspunkt har 

spillet for Laclau og Mouffes poststrukturalistiske diskursteori. Laclau og Mouffe videreudviklede 

deres teoretiske forståelse fra den marxistiske tradition, men Laclau skitserede at: “… classical Mar-

xism fixed an objective meaning on history” (Laclau, 1990: 161). Laclau forsøger at gøre op med det 

traditionelle marxistiske klasseopgør med et predefineret antagonistisk forhold (proletariatet mod 

bourgeoisiet vice versa). Han søger at overkomme kampens eller forholdets rigide karakter ved at 

anlægge et bredere og mere kontingent syn på selve antagonismens karakter (Laclau, 1990: 163, 

193).  
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Dette indebærer blandt andet, ifølge Allan Dreyer Hansen (2005), at en given struktur kan tage sig 

ud på én måde, men kunne være forekommet på mange andre måder, da strukturen aldrig helt kan 

fikseres, og derfor er der mulighed for at kæmpe om strukturens definition(er) (Hansen, 2005: 179). 

Det er netop også den ufuldstændige struktur og delvise fiksering, som postmarxismen og poststruk-

turalismen er enige om, og som Laclau og Mouffe tager med videre i deres poststrukturalistiske dis-

kursteori. Poststrukturalismen kan ikke på forhånd angive, hvad der bliver omdrejningspunkt i en 

fiksering af en bestemt struktur. Dreyer forklarer, at: ”Vi kan […] ikke antage, at klasser automatisk 

indtager pladsen som center for hegemoniske projekter.” (Hansen, 2005: 179; Laclau, 1990: 164). 

Med andre ord er der ikke nogen underliggende orden i poststrukturalismen, men i stedet fokuseres 

der på realiseringen af centrene i de hegemoniske projekter (Laclau, 1990: 191-192). Det, som Laclau 

og Mouffe tager med videre fra den marxistiske tradition, er kampelementet, forstået på den måde, at 

der altid er noget der til enhver tid søges at blive fikseret, dog uden samme forudindtagethed, som 

marxismen (Jensen & Hansen, 2002: 16).  

 

Afslutningsvis vil vi forsøge at udlægge specialets udsigelsesgrad set i henhold til det poststruktura-

listiske blik ved en kort afklaring af, hvad vi betragter som udsigelsesgrad. Udsigelsesgrad er i spe-

cialets henseende, hvad vi kan konkludere med vores videnskabsteoretiske perspektiv, og hvor dette 

perspektiv har sine grænser. Vi nævnte tidligere, at vores analysestrategiske og poststrukturalistiske 

tilgang gjorde, at vi flyttede os fra en ontologisk orientering til en epistemologisk orientering, hvilket 

betyder en ændring i måden, hvorpå vi kan undersøge og erkende empiri. Den ontologiske tilgang 

beskæftiger sig med virkelighedens habitus og dens bevæggrunde, hvorimod epistemologi bygger på 

den menneskelige erkendelses muligheder og grænser (Andersen, 1999: 15). Da specialet ikke har et 

ontologisk udgangspunkt, kan vi ikke dømme, hvorvidt noget er sandt eller ej, i ontologisk forstand 

vil man som regel stille hvorfor-spørgsmål. At spørge hvorfor er at søge efter en forklaring eller en 

bevæggrund for noget eller nogen, og eftersom vi ikke kan læse tankerne hos politikerne i Venstre, 

kan vi ikke svare på, hvorfor Venstres kommunikation er, som den er, og hvorfor de anvender klima 

som en del af deres identitet. Vores udsigelsesgrad kan kun rette sig mod den kommunikation Venstre 

ytrer, og som vi kan erkende, og er dermed blot dette, specialet kan danne sig et billede af.  

 

Nærværende undersøgelse bliver derfor ikke en undersøgelse af, hvorfor Venstre kommunikerer som 

de gør, men vil i stedet omhandle, hvordan de kommunikerer politisk (Andersen, 1999: 14). Eftersom 

fikseringen af mening kun er delvis er den således altid åben for potentiel forandring. Det 
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epistemologisk perspektiv åbner også historien op på en helt anden måde end det ontologiske, idet 

der ikke er den samme grad af forudindtagethed. Epistemologien spørger nemlig indtil, hvordan noget 

bliver til og tager sit eget iagttagelsespunkt in mente, eftersom intet er undladt ‘det konstruerende’. 

Alt bliver til på én bestemt måde, i én bestemt tid, i én bestemt kontekst. Derfor er historien – ifølge 

et epistemologiske iagttagelsespunkt – ikke en naturlig proces af perioder, der udskiftes efter hinan-

den, men er i stedet en iagttagelse, der konstrueres på én bestemt måde, i én bestemt tid, i én bestemt 

kontekst (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 34). På samme måde kan specialet tilskrive sig lig-

nende ovenstående udsigelsesgrad i forhold til Venstres konstruktion af partiets klimapolitiske for-

ståelse. Specialets kan altså forklare, hvordan Venstre konstruerer en bestemt mening, på en bestemt 

måde, på et bestemt tidspunkt, i bestemte kontekster, men ikke hvorfor.  

 

 

2.3 Laclau & Mouffes diskursteori - En introduktion 

 

Som redegjort for i ovenstående afsnit tager Laclau og Mouffes diskursteori udspring i poststruktu-

ralismens tese om strukturernes ufuldstændighed. De viderefører tesen om, hvordan forholdet mellem 

betegnere og betegnede ikke står i et fast forhold til hinanden. Den teoretiske konsekvens af dette 

bliver – ifølge Andersen – at dannelsen af mening sker i: “... forskydninger i betegnelsen af det be-

tegnede” (Andersen, 1999: 94). I dette øjemed kan diskurser iagttages som kampe, hvori der konstant 

forsøges at fiksere mening på én bestemt måde ved at knytte bestemte betegnere til bestemte beteg-

nede. Sagt på en anden måde, kan diskurser iagttages som forsøget på at fiksere flydende elementers 

mening ved at relatere disse til andre elementer (Andersen, 1999: 95). Hvis der fandtes én ultimativ 

fiksering af mening, var det ikke muligt, ifølge Laclau og Mouffe, at tale om diskurser, eftersom 

diskursen ikke vil have noget diskursivt felt at kæmpe i og/eller om (Laclau & Mouffe, 2002: 62). 

Det kan derfor siges, at diskurser – i nærværende teoretiske øjemed – forstås som: “... mængder af 

udsagn i bestemte indbyrdes relationer. [...] Udsagnene bestemmer, hvad der tales om, mens de be-

stemte indbyrdes relationer bestemmer måden, der tales på. ” (Jensen & Hansen, 2002: 14). Ifølge 

Andersen, kan disse relationer enten være af fikserede eller flydende karakter, hvilket leder til son-

dringen mellem diskurs og diskursivitet.  
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Med denne sondring bliver det således muligt for nærværende speciale at iagttage diskurser som re-

sultatet af processuelle praksisser, hvori der kontant kæmpes om at få etableret fikserede elementer i 

et felt med flydende relationer (Andersen, 1999: 89-91; Laclau & Mouffe, 2001: 112). 

 

“...we will call articulation any practice establishing a relation among elements such 

that their identity is modified as a result of the articulatory practice. The structured 

totality resulting from the articulatory practice, we call discourse” (Laclau & 

Mouffe, 2001: 105). 

 

Som det kan udledes af ovenstående citat, består den artikulatoriske praksis i selve processen, hvorved 

forskellige elementer (der ikke nødvendigvis har en fast indbyrdes relation til hinanden) sammenkæ-

des på alternative måder, og betydningen forandres. Begrebet artikulation bruges derfor i denne sam-

menhæng til at beskrive processen, hvor det kan iagttages, at Venstre forsøger knytte visse elementer 

sammen på ny måde i forsøget på at tildele ‘klima’ en partiel (ny) mening (Laclau & Mouffe, 2001: 

105-106). Laclau forsøger at billedliggøre processen ved introduktionen af begrebet ækvivalenskæde, 

hvor ordet ‘kæde’ bruges til at eksemplificere processen, hvorved forskellige elementer sættes i rela-

tion til hinanden med henvisning til den tomme betegner (Laclau & Mouffe, 2001: 112-113). Me-

ningsmæssig forandring ses dermed at blive mulig, når selve sammenkædningen af elementer foreta-

ges på en ny måde, hvilket også kaldes et reartikuleringsforsøg. Ovenstående pointer er også grund-

laget for Laclaus tanker om ækvivalenslogik, der foreskriver de enkelte elementers mulige udskiftning 

i ækvivalenskæden i konfrontationen med diskursens konstitutive ydre. Den tomme betegner, ækvi-

valenslogikken og det konstitutive ydre vil alle blive yderligere uddybet i kapitlets kommende afsnit.  

  

Opsummerende kan det altså siges, at dét at iagttage en diskurs er en iagttagelse af en artikulatoriske 

praksis, der forsøger at strukturere en bestemt totalitet. Som introduceret indledningsvist anskues for-

holdet mellem betegnere og betegnede ikke som faste, og fikseringen af mening bliver derfor til en 

aldrig tilendebragt proces. Af denne grund vil det altid være muligt at knytte nye betydningselementer 

sammen og dermed skabe ny mening. Elementernes relation til hinanden bliver heraf iagttaget som 

kontingente, da den konkrete relation ikke er en nødvendighed, men blot en mulighed (Howarth, 

2005: 150-152; Andersen, 1999: 92). Laclau og Mouffes tanker vedrørende kontingens bliver hermed 

afgørende i deres poststrukturalistiske diskursteori, eftersom diskursanalysen – på baggrund af 
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ovenstående redegørelse – mere konkret kan siges at blive en analyse af kontingente relationer (An-

dersen, 1999: 92). 

 

 

2.4 Det politiske aspekt ved diskursteorien 

 

Politik spiller en afgørende og central rolle i Laclau og Mouffes diskursteori. Det findes derfor væ-

sentligt at bruge tid på at redegøre for det politiske aspekt ved deres teori. Ved første øjekast kan 

deres teori måske fremstå som udelukkende af sproglig eller lingvistisk karakter, hvilket ikke er til-

fældet. Selvom teorien henter en del af sin inspiration fra den strukturelle lingvistik, videreudvikles 

teorien til ydermere at forsøge at beskrive sociale praksisser og fænomener, og stiller spørgsmålene 

om ‘hvad politik er og bør være’ i centrum (Hansen, 2005: 179; Jensen & Hansen, 2002: 12). Teoriens 

politiske aspekt kan siges at udspringe fra idéen om kontingens og heraf den umulige opgave: at 

forsøge at lukke strukturerne, fuldstændigt, om sig selv. Endvidere henter Laclau og Mouffe også 

inspiration fra marxisten Antonio Gramsci og hans anskuelse af den politiske kamp. Der kan dog 

argumenteres for, at de delvist forlader Gramscis marxistiske ophav og i stedet forsøger at belyse det 

politiske projekt i et poststrukturalistisk øjemed1. Projektet starter, ifølge Laclau og Mouffe, ikke med 

allerede forudgivne klassepositioner som udgangspunkt, eftersom disse ikke kan antages på forhånd.  

 

Ved at sætte spørgsmålstegn ved marxismens forudindtagethed om subjektets positionering i sam-

fundet bliver det bl.a. også tydeligt, hvordan Laclau og Mouffe henter deres vidensteoretiske inspira-

tion fra poststrukturalismen som beskrevet i afsnit 2.2. Inddragelsen af Gramsci er derfor blevet gjort 

for at klargøre grundlaget for Laclau og Mouffes teoretiske forståelse af det politiske aspekt i deres 

diskursteori (Hansen, 2005: 178-179). Eftersom teorien anskuer en fuldstændig lukning som umulig, 

betyder det, at det på hvilket som helst givent tidspunkt, teoretisk, vil være muligt at forsøge at for-

andre den konkrete meningstilskrivning i en partiel lukning. Denne proces anskues af Laclau og Mou-

ffe som politisk, hvorfor diskursanalysen bliver: “... en politisk analyse af, hvordan kontingente rela-

tioner bliver fastlåst på én måde men kunne være fastlåst på mange andre måder.” (Andersen, 1999: 

92). Afsluttende kan det altså siges, at politiske handlinger eller processer bliver set som forsøget på 

at partielt fastlåse betydningen af noget, selvom dette ‘noget’ kunne forstås på mange andre måder.  

 
1 Det findes her essentielt at nævne, at Laclau og Mouffes teoretiske inspiration kommer fra Gramscis tanker vedr. he-

gemoni. Selvom specialet ikke har til formål at undersøge en hegemonisk kamp, findes inspirationen stadig relevant at 

nævne, eftersom inspirationen tilføjer et poststrukturalistisk aspekt, og synes at skabe et bestemt analytisk blik i under-

søgelsen af diskurser 
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 Med Laclau og Mouffes diskursteori som udgangspunkt bliver det muligt for nærværende speciale 

at undersøge og iagttage, hvordan Venstre, politisk og partielt, forsøger at lukke strukturerne om sig 

selv ved at knytte bestemte flydende elementer sammen, og herigennem konstruere en diskurs, som 

sikrer en midlertidig fiksering af, hvordan ‘klima’ skal forstås. Diskursteorien og dets videnskabste-

oretiske ståsted tilbyder således en række begreber og et blik, der gør specialet i stand til at iagttage 

Venstres iagttagelser af sig selv som politisk parti. Endvidere kan det i specialet herved også iagttages, 

hvordan Venstre selv anskuer klimaspørgsmålet ved partielt at knytte bestemte elementer sammen og 

hermed konstruere en diskurs. Med dette in mente findes det interessant, hvordan selve konstruktio-

nen af en diskurs kan siges at påvirke partiets politiske identitet. Efter denne indføring vil næste afsnit 

behandle udvalgte diskursteoretiske begreber. Behandlingen skal ikke ses som fuldstændig udtøm-

mende, men som en redegørelse af hvordan denne undersøgelse anskuer begrebet, samt af hvordan 

begreberne ses at bidrage til en besvarelse af den overordnede problemformulering. 

 

 

2.5 Dislokation  

 

Dislokation er det første begreb, der bringes i spil i Laclau og Mouffes diskursteori. Allan Dreyer 

Hansen forklarer begrebet og dets funktion således: ”Dislokationer sætter kort sagt analysens t0 (tids-

lige nulpunkt)…” (Hansen, 2005: 184). Med dette redegør Hansen for, at dislokationen er analysens 

udgangspunkt, hvor der er indtrådt én eller flere forandringer, der bryder op med en periodes selvfor-

ståelse. Laclau og Mouffe argumenterer for, at der allerede i forvejen er en dislokation i enhver struk-

tur, hvilket de forklarer således: 

  

”Argumentet kan fremføres således: Givet at ethvert system har uafgørbare grænser, 

kan intet system beskyttes fuldstændigt, […]. Men det svarer til at sige, at identiteter 

inden for dette system er grundlæggende dislokerede, og at denne dislokation vil vise 

deres radikale kontingens.” (Laclau, 2002: 156).  

 

Dislokation er derfor afgørende i analysen, eftersom den anskueliggør et vendepunkt og dermed ska-

ber kontingens, hvor nye logikker kan etableres (Howarth, 2005: 173). Laclau forklarer også at:” 

…the greater the dislocation of a structure is, the more indeterminate the political construction 

emerging from it will be.” (Laclau, 1990: 51). Størrelsen på dislokation afgør på den måde graden af, 

hvor meget der kan bringes i spil forbindelse med en re-artikulation af partiets klimapolitiske 
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forståelse. Denne pointe fra Laclau er vigtig at have in mente, når analysen udføres, idet dislokatio-

nens størrelse er med til at sætte rammerne for genstandsfeltets undersøgelsesfelt, og hvad der kan 

sammenfattes efterfølgende. Dette ses specielt i den sidste delanalyse, hvor nutidens uforudsigelighed 

spiller en rolle. 

  

Specialets operationalisering af begrebet dislokation skal først og fremmest vise, hvornår vi iagttager, 

at Venstres hidtidige iagttagelse af klimaspørgsmålet ændrer karakter, og dermed kan iagttages som 

dislokeret. Begrebet dislokation anvendes som analysens udgangspunkt, eftersom det gør analysen i 

stand til at vise et brud med partiets tidligere klimaforståelse. De to punkter, som vi afgrænser vores 

iagttagelse af dislokation til, hvor(når) vi iagttager en dislokation, og hvor(når) vi ikke gør, er føl-

gende: 

  

1. Vores iagttagelser af dislokation foretages på baggrund af vores problemfelt og problem-

formulering. 

2. Indimellem dislokationer forekommer der sedimentering, hvilket er det modsatte af dis-

lokation (Hansen, 2005: 180). 

  

I henhold til punkt nr. 1 skal det forstås at vi koncentrerer os om, hvor(når) vi kan dømme Venstres 

klimaforståelse som dislokeret. For derefter at kunne iagttage, hvordan Venstres forståelse re-artiku-

lere. I punkt nr. 2 nævnes sedimentering som værende et teoretisk begreb, der er det modsatte af 

dislokation. Dette kræver en kort forklaring. Sedimentering er ifølge Laclau og Mouffe ”… perioder, 

hvor en given strukturel orden stabiliseres.”, hvilket betyder, at vores iagttagelsespunkt ikke fokuse-

rer på perioder, hvortil Venstres politiske identitetsdannelse er fikseret (Hansen, 2005: 180). Sedi-

mentering er, hvad enhver diskurs forsøger at etablere, efter en dislokation (Laclau, 2002: 137). Det 

betyder, at efter, at en dislokation forekommer vil en diskurs’ aktører forsøge at fiksere deres forstå-

elser og mening som centret i diskursen og dermed skabe konsensus i diskursen. Dislokation skal 

iagttages som en ubalance i diskursen, hvor sedimentering skal ses som balance eller harmoni (Laclau, 

1990: 59). Det er dog vigtigt at påpege at der findes forskellige grader af dislokation, hvilket betyder: 

Jo større grad af dislokation, desto større er muligheden for at reartikulere et givent fænomen. Mens 

andre dislokationer er mere subtile og ændre kun få forbehold i diskursen (Hansen, 2005: 186-187).  
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Laclau og Mouffe beskriver flere steder i deres forfatterskab, hvordan dislokationer kan iagttages som 

hegemoniseringens grobund. Ifølge dem, bliver det ikke muligt at sedimentere et allerede sedimente-

ret område, da meningen allerede er fastlagt på forhånd. Hegemoniseringen kan altså iagttages som 

kampen om at være den meningsgivende diskurs, altså den diskurs, der “bestemmer”, hvordan et 

givet område skal forstås. Eftersom nærværende speciale ikke har til formål at undersøge de forskel-

lige klimadiskursers kamp om at definere den politiske forståelse af klimaet, men blot fokuserer på 

én diskurskonstruktion (Venstres) vil specialet derfor ikke uddybe hegemonibegrebet yderligere. 

 

 

2.6 Den konstitutive yderside 
 

Den konstitutive yderside er et begreb Laclau og Mouffe benytter til at forklare grænsen, der trækkes 

om diskursen og dermed meningstilskrivelsen (Andersen, 1999: 95-96). Niels Åkerstrøm Andersen 

(1999) beskriver begrebet ved at forklare: ”Inden for grænsen findes et system af relationelle elemen-

ter”, hvortil alt udenfor for den konstitutive yderside kun består af ren forskelsløshed (Andersen, 

1999: 95-96). Derfor kan det siges, at den konstitutive yderside er diskursens betingelse, i forhold til, 

hvad der kan/ikke kan tilskrives af mening til den tomme betegner. Den konstitutive yderside skaber 

således betingelser for diskursen, mens samtidig at udgøre en begrænsning (Laclau, 1990: 26; Laclau, 

2002: 136). Med betingelserne skal det forstås, at diskursen anvender den konstitutive yderside til at 

beskrive, hvad diskursen ikke er. Det der ”står” på den anden side af den konstitutive yderside er det, 

Laclau betegner som det rene negative. Med det rene negative menes der elementer, der adskiller sig 

negativt fra diskursens elementer, et figurativt eksempel kan være farverne sort og hvid. Begge farver 

er med til at definere hinanden. Men de udelukker også hinanden, fordi farverne er komplet modsatte 

og indholdsmæssigt det rene negative, lige meget om du iagttager det fra den hvide farves side eller 

omvendt. Man kan derfor også sige, at begrebet den konstitutive yderside er af antagonistisk karakter, 

eftersom den opstiller “os/dem”-forhold (Jensen & Hansen, 2002: 26). Mouffe opsummerer den kon-

stitutive yderside som følger: 

”Der vil altid være et 'konstitutivt ydre', et ydre i forhold til fællesskabet, som er selve 

betingelsen for fællesskabets eksistens. Når man har accepteret, at der ikke kan være 

et 'vi' uden et 'dem', og at alle former for konsensus af nødvendighed er baseret på 

eksklusionshandlinger, kan det ikke længere være et mål at skabe et altomfattende 
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fællesskab, hvor antagonisme, splittelse og konflikt er forsvundet.” (Mouffe, 2002: 

208). 

  

Man kan derfor argumentere for, at det konstitutive ydre er en betingelse for, at der er et os/dem 

billede i diskursen der fordre en eksklusionshandling. Hvis der ikke var noget, der adskilte dem fra 

hinanden, hvordan bliver det i så fald muligt at holde ‘dem’ adskilt? Alting vil komme til os som et 

indtryk, fordi der ikke ville være noget til at adskille indtrykket. Den konstitutive yderside er derfor 

vigtig i forhold til at definere Venstres klimapolitiske kommunikation, og hvor den afgrænses, da 

ydersiden kan iagttages som en grænsedragning til alt det der ligger “uden for” Venstres diskurs. I 

henhold til vores iagttagelser af Venstre og deres måde at iagttage sig selv på, anvender vi begrebet 

den konstitutive yderside til at definere, hvordan Venstre forskelsgør sig i det politiske rum, og dertil 

hvilke muligheder samt umuligheder deres konstitutive yderside etablerer (Laclau, 2002: 137). Græn-

sen Venstre drager mod det rene negative (modsatrettede elementer), tænkes også at ændre sig igen-

nem de periodiske faser specialet stiller op, men da dette er et empirisk spørgsmål, vil dette først 

kunne afgøres i specialets analyse. Det konstitutive ydre anvendes i forlængelse af det ovenstående 

til at analysere, hvordan og hvornår Venstre optræder som enten ækvivalente eller differentierede i 

deres politiske kommunikation (Laclau, 2010: 138).  

 

 

2.7 Tomme betegnere, ækvivalens og differens 

 

Laclau og Mouffes begreb tom betegner – også kaldt nodalpunkt – er, som begrebet indikerer, en 

betegner, der er tom og kun partielt er blevet tilskrevet mening (Andersen, 1999: 95). Den tomme 

betegner kan aldrig fremstå som fuldstændig tom og helt uden mening, men vil indeholde en grad af 

partikulær fikseret mening. Dog kan det siges, at den tomme betegners mening er blevet tømt i en 

sådan grad, at den lille grad af partikularitet der er tilbage, overskygges af tomheden. Tom betegner-

begrebet står centralt i Laclau og Mouffes diskursteori, eftersom den tomme betegner, er det, der 

forsøges fikseret mening om i diskursens ufuldstændighed. De forskellige elementer2 i ækvivalens-

kæden kendetegner den tomme betegner og får sin mening tildelt i relationen til diskursens 

 
2 Laclau skelner i hans første værker mellem momenter og elementer. Denne skildring synes dog at spille en mindre 

væsentlig rolle i hans senere værker. Specialet vil derfor ikke skelne mellem momenter og elementer. I stedet vil ele-

menter blive brugt som en samlet betegnelse for de centrale komponenter, der udgør ækvivalenskæden 
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konstitutive yderside (Andersen, 1999: 95). Hansen forklarer kort: ”Det tomme udtryk er […] en par-

tikularitet, der kommer til at stå for meningsindholdet…” (Hansen, 2005: 181). David Howarth & 

Yannis Stavrakakis (2000) beskriver en tom betegner som følgende:” …thus privileged signifiers or 

reference points […] in a discourse that bind together a particular system of meaning or ’chain of 

signification’.” (Howarth & Stavrakakis, 2000: 8).  

 

Et eksempel herpå kan være begrebet demokrati. Demokratibegrebet giver kun mening i relation til 

dets rene negativitet for eksempel autoritære regimer. Men demokrati kan forstås på flere måde, alt 

afhængig af hvilken kontekst demokrati beskrives i. I USA vil retten til pursuit of happiness forment-

lig komme op, hvortil velfærd vil være noget, der lægges vægt på i Danmark. Hvis undersøgelsen 

skulle kunne konkludere noget i henhold til Venstres iagttagelser af klimaet – eller strukturelle orden, 

som Laclau og Mouffe ville beskrive det – er vi derfor nødt til at have kendskab til hvilke(n) tom(me) 

betegner(e), der beskriver Venstres iagttagelse af klima. 

  

Årsagen til, at det er blevet valgt at redegøre og anvender tom betegner i vores analyse, er, at begrebet 

dækker over en vigtig forståelse i forhold til, hvordan noget eller nogen tilskrives mening i et diskur-

sivt felt. Vi vil ikke kunne sige noget om Venstres klimaforståelse, hvis ikke vi kan iagttage, hvordan 

og hvilken betegner der sættes i centrum, samt hvilke elementer der kædes rundt om denne betegner, 

og heraf disses relation til diskursens yderside. Når Venstre for eksempel skildrer sig selv som et 

liberalt parti, ville det være nærliggende at undersøge, hvordan og med hvilke elementer de beskriver 

det liberale. For bagefter bedre at kunne beskrive Venstre som et parti, der identificerer sig som væ-

rende liberalt. En indsigt i forholdet mellem tom betegner og elementer samt deres relation til diskur-

sens konstitutive yderside er essentiel i forsøget på at beskrive det diskursive felt, eftersom disse ikke 

kan ‘antage’ noget på egen hånd.  

 

Ved at inddrage ækvivalens- og differenslogikken som analysestrategiske begreber bliver det muligt 

for specialet at undersøge, hvordan og hvorledes der kæmpes om at meningsudfylde den tomme be-

tegner. Diskrepansen mellem to logikker findes først og fremmest i, hvorledes de enkelte udtryks 

mening ønskes bevaret eller ej. Med ækvivalenslogikkens udviskes forskellens mening, og elemen-

terne kan skiftes i konfrontationen med noget ‘truende’ (diskursens yderside). Det bliver af denne 

grund muligt til enhver tid at tilpasse betydningen af den tomme betegner gennem grænsedragningen 

til den konstitutive yderside. 
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Altså bliver det muligt for diskursen at ændre sin betydning, således det sikres, at dens relation til den 

konstitutive yderside fremstår som ren negativ: hvad det pågældende objekt ikke er (Laclau & Mouffe, 

1985: 128; Laclau 2002: 78-80). Ved differenslogikken etableres der derimod et sæt af forskelle, der 

ifølge Hansen, kan: “indgå i institutionaliserede forskelsrelationer med hinanden.” (Hansen, 2005: 

182). Ifølge Hansen, er etableringen af ækvivalente relationer kendetegnende ved især populistiske 

bevægelser, hvorimod differente relationer synes at gøre sig gældende ved tilfælde, der relaterer sig 

til den klassiske parlamentarisme (Hansen, 2005: 182). Den tomme betegner spiller på den måde også 

en central rolle i fastlæggelsen af logikken bag diskursen.  

 

De to logikker kan sige at hente sin inspiration fra lingvistikkens tanker om syntagmatiske og para-

digmatiske relationer. Ved syntagmatiske relationer er tesen, at elementet får tildelt sin mening, i kraft 

af den relation elementet bliver sat i sammenhæng med. Elementets mening kan således kun blive 

tildelt inden for den sekventielle orden, som elementet indgår i. Ses relationen som en kæde, vil det 

forrige og efterfølgende element således også være afgørende for det pågældendes elements mening-

stilskrivelse. Modsat bliver elementets mening i paradigmatiske relationer skabt ved det, som ele-

mentet, så at sige, kan udskiftes med (Esmark, Laustsen & Andersen, 2005: 20; Hansen, 2005: 182). 

Der kommenteres ikke yderligere på ligheden mellem ækvivalens- og differenslogikken og syntag-

matiske- og paradigmatiske relationer. I stedet redegøres der nedenfor, hvordan inddragelsen af netop 

disse logikkerne kan ses at være med til at skabe et anvendeligt analysestrategisk blik for specialet. 

Ækvivalens- og differenslogikken kan illustreres som i nedenstående figur: 

 

Figur 1: 
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Med inddragelsen af ovenstående logikker bliver det gjort muligt at undersøge og fastlægge, hvordan, 

Venstre synes at strukturere det politiske rum – her den tomme betegner – som enten er af populistisk 

eller mere klassisk parlamentarisk karakter. Spørgsmålet om, hvorvidt der er tale om den ene eller 

anden logik, bliver derfor først og fremmest et empirisk spørgsmål. Det findes heraf essentielt at 

operationalisere, hvordan specialet i praksis mener at kunne iagttage ækvivalens eller differens i em-

pirien. Ækvivalens bliver iagttaget, når Venstre forsøger at fremstille diskursen som tom, for derigen-

nem at meningsudfylde den tomme betegner gennem etableringen af udskiftelige elementer i en ækvi-

valenskæde. Det vil således være analysens opgave at iagttage, hvilke elementer Venstre iagttages at 

kæde sammen i forsøget på at tildele mening til begrebet ‘klima’. Endvidere ses på, hvordan Venstre 

forsøger at tilskrive mening til ækvivalenskæden igennem en fastlæggelse af, hvordan de ikke ser 

‘klima’ (via diskursens yderside). Differens vil derimod bedømmes, når det kan iagttages, at Venstre 

iagttager ‘klima og dets meningstilskrivning gennem besvarelse de enkelte elementers særpræg, og 

disse dermed ikke kædes sammen i diskursen, som det er tilfældet i ækvivalenslogikken (Hansen, 

2005: 182-184). 

 

 

2.8 Antagonismer og grænsedragningen til diskursens yderside 

 

Laclau og Mouffes argumenterer i deres teori for, at etableringen af identitet foregår i selve grænse-

dragningen mellem diskursens konstitutive ydre og etableringen af antagonistiske forhold. Dette af-

snit vil derfor forsøge at danne bro mellem Laclau og Mouffes tanker om diskursens konstitutive 

yderside (jævnfør ovenstående afsnit) og forståelsen af antagonisme. Specialet vil herudfra argumen-

tere for, at det med operationaliseringen og sammentænkningen af disse to begreber bliver muligt at 

iagttage, hvordan Venstre (u)bevidst konstruerer sin klimapolitiske forståelse gennem formuleringen 

af, hvad partiet ikke er. Eftersom identitetsforståelse, jævnfør det konstitutive ydre, skabes i forhold 

til en anden, bliver det relevant at undersøge, hvordan denne anden iagttages, og begrebet om anta-

gonisme bliver i dette øjemed relevant.  

 

Antagonismer omhandler forsøget på at få etableret ens identitet som den dominerende i relation til 

den andens (Jensen & Hansen, 2002: 264). Antagonistiske forhold er altså et forhold, hvor en af par-

terne ikke accepterer den andens identitet. Der er heraf indbygget en indbyrdes stridighed, hvor den 

andens identitet iagttages som en trussel mod ens egen mulighed for dominans i diskursen. Først når 
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det konstitutive ydre fremstår som en ren negativitet (en trussel) i relation til diskursen og dets tomme 

betegner, bliver det muligt at foretage grænsedragningen mellem diskursen og dets konstitutive ydre 

(Laclau, 2002: 138-140). Identitetskonstruktionen synes dermed at opstå i selve formuleringen af, 

hvad diskursen ikke indeholder eller ikke er via en antagonistisk grænsedragning. Relateres førnævnte 

til ovenstående pointe om dominans, kan det siges, at antagonismer indtræffer i det øjeblik, hvor den 

ene identitet dominerer den andens, og dermed undergraves. Det skulle efter ovenstående redegørelse 

gerne fremstå klart, hvorfor antagonismer spiller en central rolle i konstruktionen af Venstres klima-

politiske forståelse. En undersøgelse af Venstres klimapolitiske kommunikation kræver, jf. ovenstå-

ende, iagttagelser af, hvordan partiet forsøger at tilskrive mening til klimadiskursen gennem grænse-

dragningen til det konstitutive ydre og derved etablerer et antagonistisk forhold.  

 

 

2.9 Populisme – et gradsspørgsmål 

 

I analysestrategiens sidste afsnit vil der redegøres for Laclaus udlægning af populisme. Dertil vil 

tidligere præsenteret begreber om blandt andet differens- og ækvivalenslogik bringes i spil igen. Af-

snittet har til formål at karakterisere populisme som en særlig form for politisk og artikulatorisk logik 

der i sidste ende kan sige at fordre en bestemt politisk identitet (Hansen, 2017: 15; Laclau, 2005: 107, 

117). Før redegørelsen påbegyndes findes det relevant at nævne, at Laclau i hans anskuelse af popu-

lisme som en logik, kan sige at gøre op med teorier der betragter populismen som værende: 1) af 

udelukkende retorisk karakter, og 2) vag og indeterminerede (uden årsag) (Laclau, 2005: 67). Deri-

mod konstituerer han begrebet ud fra en ontologisk fundering:” If this is so, the conclusion would be 

that populisme is the royal road to understanding something about the ontological constitution of the 

political as such. This is what I shall prove in this chapter.” (Laclau, 2005: 67). Som citatet fremsætter, 

bliver det med Laclaus ontologisk fundering muligt at iagttage populisme som en ontologisk konsti-

tuering og konstruktion af ’det politiske’ jævnfør afsnit 2.3. Laclau forsøger dermed at frigøre sin 

populismeteori fra afhængigheden af en referent, men i stedet at studerer begrebet som uafhængigt 

heraf: 

“My attempt has not been to find the true referent of populism, but to do the 

opposite: to show that populism has no referential unity because it is ascribed 

not a delimitable phenomenon but to a social logic whose effects cut across 
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many phenomena. Populism is, quite simply, a way of constructing the politi-

cal.” (Laclau, 2005: xi). 

Ved at gøre populismebegrebet uafhængigt af en egentlig referent forsøger Laclau løsrive begrebet 

fra at blive brugt som et empirisk afgrænseligt fænomen eller objekt der beskriver eksempelvis: be-

stemte perioder i politikken historie, bestemte grupper i samfundet, krisetider og så fremdeles (Husted, 

2020: 7; Hansen, 2017: 15).  

Med ovenstående citat in mente bliver populisme altså til en måde at konstruerer ’det politiske’ på 

via en logik ikke lader sig referer til et bestemt objekt (eksempelvis en bestemt/særlig politiker), men 

derimod fremstår som en social logik der: ”cut(s) across many phenomena.”. I forlængelse heraf kan 

Allan Dreyer Hansens ni-delte populismedefinition inddrages (Hansen, 2017: 15): 

1.  En form for politik, en artikulatorisk logik (forskellige fra en modsatsrettet logik), og derfor 

2. et gradspørgsmål, der 

3. i perioder med dybere kriser 

4. konstruerer en folke pol, som 

5. i antagonistisk modsætning til eliten/magtblokken, gør 

6. en række forskellige krav og identiteter ækvivalente vis-a-vis magten, hvormed den skaber 

7. en særlig politisk identitet (et identifikations-tilbud), som 

8. lader sig repræsentere gennem en tendentielt tomt symbol (en “tom betegner”), som ofte er 

9. navnet på lederen. 

Der vil ikke fokuseres på alle ni aspekter af Hansens definition, men i stedet især lægge vægt på 

punkt: 1, 2, 5, 6, 7 og 8 i selve analysen. Populisme formår altså med udgangspunkt i ovenstående 

definition at beskrive - ikke udelukkende en politisk leder - men bliver i stedet af Laclau anskuet som 

en måde at teoretiserer en særlig form for politik, der gennem diskursiv artikulation, kan iagttage at 

ordne bestemte politiske demands (krav) og identities (identiteter) på en særlig måde gennem en be-

stemt artikulering (Laclau, 2005: 106-109). Konstruktionen af ‘det politiske’ bliver dermed en måde 

at ordne bestemte politiske krav og identiteter på. Som beskrevet i nærværende speciales introduktion 

til Laclau og Mouffe, afsnit 2.3, omhandler artikulation at meningen bag et diskursivt element (i dette 

tilfælde krav og identitet), tager sin form efter, hvilken sammenhæng det indgår i. Differens- og ækvi-

valenslogikken kan altså her inddrages til at fastlægge de diskursive elementers karakter. Tages der 

udgangspunkt i ovenstående redegørelse af differens- og ækvivalenslogikken kan der med 
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differenslogikken argumenteres for, at krav og identiteter i denne logik bliver ordnet differentielt og 

er dermed adskilt fra hinanden. I kontrast hertil bliver kravene i en ækvivalenslogik ækvivaleret i en 

ækvivalenskæde, hvortil der konstrueres en antagonistisk ’negativ identitet’ gennem grænsedragnin-

gen til diskursens konstitutive yderside (Laclau, 1990: 137-139). Den tomme betegner (redegjort for 

i afsnit 2.6) kommer dermed til at fremstå som havende det teoretiske ansvar for at sidestille de poli-

tiske krav og identiteter, og forbinde dem i en ækvivalenskæde i forsøget at meningstilskrive diskur-

sen. Ifølge Laclau kan der skildres minimum én væsentlig forskel de to logikker imellem, nemlig at 

førstnævnte ikke konstruerer det sociale gennem en dragning til en antagonistisk grænse, hvilket mod-

sat gør sig gældende i en ækvivalenslogik. I forlængelse heraf, argumenterer Laclau for, at ækviva-

lenslogikken grundet grænsedragningen anskues som en grundlæggende forudsætning for fremkom-

sten af populisme: ”Apparently, we could draw the conclusion that one precondition for the emer-

gence of populisme is the expansion of the equivalential logic at the expence of the differential one.” 

(Laclau, 2005: 78).  

Som Emil Husted (2020) påpeger i hans working paper, kan populisme ikke afgrænses til særlige 

politiske bevægelser, men noget der tilsyneladende findes i alle politiske projekter. Spørgsmålet bli-

ver derfor gjort til et gradsspørgsmål vedrørende, hvor stor en grad af det pågældende politiske projekt 

der kan iagttages at trække på den populistiske logik i sin kommunikation (Husted, working paper: 

8-9). Med denne redegørelse af Laclaus populismeteori skabes der altså et bestemt blik, hvorved det 

bliver muligt for nærværende speciale at behandle analytiske fund og partiets særlige artikulatoriske 

praksisser til en diskussion af, hvorvidt Venstres klimapolitiske kommunikation kan kendetegnes ud 

fra en populistisk logik, ydermere hvordan og i hvilken grad. Sagt på en anden måde vil specialet 

dømme en kommunikation som værende populistisk når kommunikationen centreres om en tom be-

tegner, hvor meningstilskrivelsen af den tomme betegner sker gennem antagoniseringen af en konsti-

tutiv yderside. Specialet har nu redegjort for diskursteoriens videnskabsteoretiske ophav, og ligeledes 

gjort rede for og operationaliseret relevante analysestrategiske begreber. Næste afsnit vil indeholde 

en række mere metodologisk funderet refleksioner og overvejelser bag konstruktionen af Venstre som 

en empirisk case. 
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2.10 Metodiske refleksioner 
 

Der vil i dette afsnit blive gjort rede for konstruktionen og behandlingen af Venstre som specialets 

empirisk case. Først vil afsnittet dog kort præsentere et historisk oprids fra Venstre, fra partiet blev 

etableret i 1800-tallet til moderne tid, og hvordan Venstre gennem tiden kan siges at have gået fra at 

være et bondeparti med rødder i landbruget til at have et moderne liberalt fokus med bredere appel. 

Efter det historiske oprids vil afsnittet argumentere for den empiriske afgrænsning og typer af kilder, 

som inddrages i undersøgelsen. Afsnittet afsluttes med en kort introduktion til, hvordan empirien 

bliver behandlet i praksis. 

 

 

2.10.1 Venstre som empirisk case 

 

Venstre, under navnet Det Forenede Venstre, blev dannet tilbage i 1870 efter 20 års interne uenighe-

der mellem forskellige grupperinger. Venstre er dermed Danmarks ældste parti, og dengang beskrev 

Venstre sig som et liberalt parti, der kæmpede for frihed og lighed, hvilket stadig er Venstres politiske 

principper (Venstre, 2020a). Venstre har fra sin begyndelse kæmpet for politiske mål, der i dag kan 

ses forankret i det danske samfund, partiet var blandt andet med til at kæmpe mod enevælden i 1800-

tallet, støttet op om parlamentarisme og kultiveret en rig landbrugskultur (Venstre, 2020b). Hvilket 

blandt andet skyldes, at Venstre sad på regeringsmagten de første 30 år af det 20. århundrede (Venstre, 

2020c; Regeringen, 2020a). I nyere tid har Venstre også haft stor indflydelse på det politiske landskab, 

hvor Venstres daværende formand Anders Fogh Rasmussen stiftede regering i 2001 og sad på magten 

i 10 år indtil partiet tabte valget i 2011. I Venstres regeringsperiode indførte partiet mange reformer, 

specielt med fokus på vækst i erhvervssektoren og understøttelse af globaliseringen, der var for alvor 

var indtrådt med Sovjetunionens sammenbrud i 1991 (Venstre, 2020d). Venstre har således siden 

oprettelsen af partiet spillet en central rolle dansk politik, og i særdeleshed været med til at forme 

højrefløjens politiske virke. Der er endvidere taget udgangspunkt i Bent Flyvbjergs (2015) strategiske 

udvælgelseskriterier i valget af Venstre som empirisk case, og specialet vil karakterisere casen som 

af karakteren: kritisk og paradigmatisk (Flyvbjerg, 2015: 508). Venstre er et udtryk for et landbrugs-

parti der er gået fra at fokusere udnyttelsen af jorden til at beskytte jorden. Det er derfor specialets 

antagelse, at hvis det kan bevises at klimaet er blevet en væsentlig del af Venstres politiske identitet, 

må klimaet nødvendigvis også spille en rolle i relation til andre partiers politiske identitet, eftersom 

Venstre er et udtryk for en kritisk case. Valget af Venstre som empirisk case tillader os derfor at lave 
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slutningen: “Hvis det (ikke) gælder for denne case, så gælder det for alle (ingen) cases.” (Flyvbjerg, 

2015: 508). Specialet vil altså argumentere ud fra et kritisk case perspektiv, at hvis tesen gør sig 

gældende ved Venstre, må den derfor også gøre sig gældende ved andre danske partier. 

 

Dertil vil specialet argumenterer for at Venstre også er et udtryk for et særligt politisk paradigme, da 

Venstre i den undersøgte periode har været grundlæggende for den danske klimapolitiske retning 

(Flyvbjerg, 2015: 510). Dette findes da Venstre i perioden fra 1997-2019 har siddet på regeringsmag-

ten i 14 år ud af 21 mulige. Der kan altså argumenteres for at partiet har spillet en central rolle i selve 

klimapolitikkens udformning nationalt og delvist dagsordensfastsættende i et internationalt regi, i 

kraft af partiets ministerielle poster.  

 

 

2.10.2 Empirisk afgrænsning 

 

I det følgende afsnit beskrives og legitimeres det empiriske materiale, der danner grundlag for speci-

alets delanalyser. Afsnittet vil danne et overblik over de typer af empiri, der vil blive gjort brug af, 

begrunde udvælgelseskriterierne og sætte disse i relation til, hvordan specialet antager, at netop disse 

typer kilder kan anvendes til at klargøre af Venstres egen iagttagelse af sin klimaforståelse. Kort 

nævnes de forskellige empirityper efterfulgt af en begrundelse af, hvorfor lige netop disse er blevet 

valgt og deres funktion. 

  

●    Venstres partiprogrammer. 

●    Regeringsgrundlag. 

●    Regeringsrapport. 

●    Politiske taler (landstaler, nytårstaler, grundlovstaler med mere). 

●    Udvalgsdokumenter. 

●    Venstres medlemsblad (Liberalt” overblik). 

●    Webartikler (Venstres.dk, Altinget med mere). 

●     Politiske redegørelser. 

 

 Et af de første og måske vigtigste aspekter i forhold til specialets empiri er dets forskellighed. Det 

essentielle består i, at det er en nuanceret empiri, der giver et nuanceret iagttagelsesblik af genstands-

feltet. Eftersom Venstre vælger at kommunikere på en måde gennem et medie, og på en anden gennem 
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et andet medie. Derfor fokuserer vi på forskellige typer af empiri, hvor kommunikationen tager sig 

forskelligt ud. Samtidig giver det specialet mulighed for at undersøge, hvorledes Venstres iagttagelse 

af klima fremstår som strømlinet kommunikation, eller om partiet synes at lægge vægt på bestemte 

iagttagelser af klima, alt efter hvilket fora de kommunikerer i. Al empiri vi har valgt, tager udgangs-

punkt i Venstres egen kommunikation og dermed egne antagelser af sig selv, og ikke hvordan andre 

iagttager Venstres klimapolitiske forståelse. Når vi skriver egen kommunikation, skal det også slås 

fast, at vores iagttagelser også bemærker, at selvom noget af vores empiri stammer fra Regeringen 

fra forskellige tider, så er det Venstre regeringer og dermed stadig partiets iagttagelser. Det centrale 

i vores udvælgelseskriterier er derfor, at det er Venstre, der kommunikerer om Venstre og iagttager 

sig selv i deres politiske virke. Heraf sikres det at specialets andens ordens iagttagelser foretages på 

det korrekte grundlag. 

  

Partiprogrammer skal give et overordnet blik for, hvad Venstre har fokuseret på i henhold til sin 

politiske identitet. Programmerne giver så at sige bulletpoints og korte forklaringer af Venstres mær-

kesager, herunder klimasagen til forskellige tider. 

 

 

Regeringsgrundlag er som navnet antyder grundlaget for regeringen. Grundlagene giver et indblik i 

regeringens politiske ståsted i en specifik periode og giver dem os mulighed for at iagttage, hvordan 

regeringen iagttager klimaspørgsmålet. Vi har selvsagt fokus på Venstre ledet regeringer. 

 

 

Regeringsrapport kan være uddybningen af et specifikt politisk fokus, hvor man fra regeringens 

side vil uddybe den førte politik og hvordan man eventuelt vil løse problemer inden for det politiske 

område. Ved at undersøge regeringsrapporter giver mulighed for at iagttage, hvordan Regeringen - 

herunder Venstre - anskuer og behandler klimapolitik i henhold til de konkrete problemstillinger de 

måtte iagttage. 

  

Politiske taler giver et mere dybtgående blik både inden for Venstres mærkesager, politiske problem-

stillinger, principper samt andre politiske sager. Ved at inddrage politiske taler som empiri, bliver vi 

i stand til at vise, hvordan Venstre konkret tager stilling til sager vedrørende et specifikt politisk om-

råde. I denne case Venstres stillingstagen til klimapolitiske spørgsmål.  
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 Udvalgsdokumenter giver et andet og mere specifikt iagttagelsespunkt, eftersom dokumenterne for-

holder sig til et politisk spørgsmål. Udvalgsdokumenterne stammer hovedsageligt fra Miljø-, Energi- 

og Klimapolitiske samråd. Dokumenterne giver adgang til udelukkende at iagttage, hvordan Venstres 

forholder sig til klima i samråd med andre partier, idet deres kommunikation her foregår i et kollektivt 

debatforum. 

  

Medlemsblade er udvalgt, fordi det formentlig er den reneste empiri, i og med det er Venstre og kun 

Venstre, der står bag bladet. Bladet giver forskellige iagttagelser indefra Venstre, idet det både er 

medlemmer, folketingsmedlemmer, formanden med videre, der udtaler sig om, hvad Venstre centre-

rer sig om af politiske gøremål. 

  

Webartikler eksempelvis fra Venstres hjemmeside kan siges at have samme empiriske funktion som 

medlemsblade, men derudover appellere indholdet også til den danske befolkning. Venstre er derfor 

bredere i deres kommunikation på hjemmesiden end i medlemsbladet. Derudover undersøger vi ar-

tikler fra forskellige nyhedsmedier og enkeltstående politikeres hjemmesider der er tilknyttede Ven-

stre. Begge typer af hjemmesider anvendes for at undersøge udtalelser, hvor Venstre meningstilskri-

ver klimaet. 

  

Politiske redegørelser har mange af de samme fordele som udvalgsdokumenter, men adskiller sig 

ved at være Venstre-regeringens redegørelser, hvortil de redegørelser, vi har taget udgangspunkt i, er 

redegørelser, der tager stilling til klimaspørgsmålet. Det kan for eksempel være Venstres fremtidige 

mål for klimaet eller lignende. Denne empiri kan både give iagttagelser af Venstres nutidige billede 

af sig selv, men også, hvor Venstre ønsker at bevæge sig hen i henhold til partiets fremtidige klima-

politiske linje. 

  

Som det fremgår af ovenstående vil der udelukkende gøres brug af offentlige tilgængeligt empiri. 

Derudover findes det væsentligt at have for øje, hvorfra ens kilder stammer og/eller hentes fra, efter-

som stedet empirien indsamles kan siges at have påvirkning på specialets samlede grad af validitet. 

Endvidere findes det essentielt at have sit iagttagelsespunkt for øje i forbindelse med indsamling og 

udvælgelsen af empiri (Lynggaard 2015: 161). Argumentet for blot at gøre brug af Venstres egne 

tekster og udtalelser samt officielle tekster bunder i ambitionen og ønsket om iagttagelse af Venstres 

iagttagelser. Ved inddragelse af tekster eller kilder præget af subjektivitet eller personlige holdninger 
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vil analysens iagttagelsespunkt risikere, for det første at blive forplumret, og for det andet, vil en 

potentiel konsekvens være, at det blev utydeligt for observanten, hvorledes den konkrete iagttagelse 

udtrykker en objektivitet eller blot et udtryk for forfatterens egen iagttagelse. Hvis førnævnte er til-

fældet, vil det få konsekvenser for analysens udsigelsesgrad, da konklusionen ikke bygges på Ven-

stres egne iagttagelser, men en andens. Hvorvidt specialet kvalificerer en kilde som værende en gyldig 

iagttagelse for Venstre eller ej, vurderes altså på baggrund af, hvorvidt empirien udtrykker en subjek-

tiv eller objektiv holdning, endvidere dømmes diverse ministres personlige hjemmesider som gyldig 

empiri, såfremt de forfattes i en professionelt foretagende og ikke personlig.  

 

Specialets empiri er fundet via: Det Kongelige Biblioteks digitale arkiv, Venstre.dk, Folketinget.dk, 

dansketaler.dk og gennem søgning på anerkendte danske avisers netsider (Altinget, Politiken så frem-

deles). Dertil vil analysen behandle 28 taler, 29 politikpapirer (partiprogrammer, politiske redegørel-

ser og udvalgsdokumenter) 11 medlemsblade, og 15 webartikler. Det er derudover blevet sat som 

metodisk målsætning fra start at medtage kilder af forskellige karakter, således at analysen ikke blot 

behandler én type empiri, men flere. Dette er gjort ud fra tesen om, at Venstres iagttagelsesprogram 

kan ændres, alt efter hvilke fora der kommunikeres i. 

 

Den udvalgte og anvendte empiri vil endvidere have udgangspunkt i år 1997 og frem til i dag. Grun-

den til at analysen tager sin start i 1997 findes i at dette er året, hvor der kan argumenteres for at 

Venstre italesætter en klimadiskurs uafhængig af deres tidligere af miljø. Det er altså i 1997, hvor det 

for første gang kan iagttages at Venstre forsøger at etablerer klimadiskursen som separeret fra miljø. 

Specialet vil derfor afgrænse sig fra empiri der forekommer før 1997, da det specialets argument, at 

klima i perioden herop til ikke bliver adresseret på en meningsfuld måde og som separeret fra partiets 

iagttagelse af miljø.  

 

 

2.10.3 Empirisk behandling 

 

Som nævnt i afsnit 2.8.1 baserer undersøgelsens analyse på seks typer af empiri. Fælles for alle typer 

af empiri har været, at de blevet behandlet med samme formål, nemlig til at muliggøre en endelig 

besvarelse af specialets problemformulering. Det findes dog væsentligt at nævne, at den empiriske 

forskellighed, alt andet lige, har krævet, at selve behandlingen tillod en justerbar håndtering af empi-

rien i praksis. Dette skyldes blandt andet, at begrebet ‘klima’ i den tidligste fundne empiri ikke 
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eksplicit bliver nævnt, men derimod implicit bliver italesat gennem diskussioner og kommentarer 

vedrørende eksempelvis CO2-reduktioner. Skildringen mellem miljø og klima er dermed blevet holdt 

for øje. Dette er gjort, da de to begreber ikke udelukkende dækker over samme politiske arbejde, og 

en eventuel sammenføring derfor ville kunne resultere i en ændring af undersøgelsens politiske præ-

misser. De to begreber er i undersøgelsens empiriske gennemgang derfor blevet forsøgt holdt adskilt. 

Til begge analysedele er alle empiriske kilder læst igennem flere gange.  

 

Argumentet for at læse de empiriske kilder igennem flere gange beror på målene om: 1) at skabe en 

mere koncentreret og specificeret læsning i relation til behandlingen af operationaliseret analysestra-

tegiske begreber, og 2) at gøre det muligt at læse empirien udelukkende med henblik på kunne ana-

lysere og identificere de dislokerende faktorer (jævnfør afsnit 2.4). Dertil har specialet gennem hele 

undersøgelsen fokus på en maksimering af graden af transparens, hvorfor valg og fravalg altid præ-

senteres åbent for læseren. Dette vil endvidere løbende være i fokus i specialets forskellige kapitler. 

Gennemsigtighed anses som et essentielt kvalitetskriterie at have for øje i poststrukturalistiske under-

søgelser som denne, da formålet ikke er konstruktionen af positivistiske kausalslutninger, men i stedet 

tilskriver sig en socialkonstruktivistisk position der trækker på en hermeneutisk forståelseshorisont 

og ontologiske antagelser (Howarth, 2005: 11-15). Gennemsigtighed i specialets undersøgelsesdesign 

er derfor beskrevet på en måde der gør det muligt på læser at følge konkrete valg og fravalg.  

 

Som tidligere nævnt består analysen af to dele. Den første analysedel vil være en historisk analysen 

af klimabegrebets fremkomst i Venstres politik. Den historiske analyses startpunkt vil derfor være 

den periode eller det år, hvor vi iagttager et brud i Venstres klimaforståelse på baggrund af ændre 

kommunikativ adfærd der følger den ændring. Analysen vil forsøge at kortlægge, hvordan Venstre 

for første gang forsøger at konstruere en diskurs centeret om klima, og hvordan denne gennem tiden 

kan ses at have ændret sig. Ydermere vil den historiske analyse blive faseinddelt på baggrund af de 

fremanalyserede dislokationer. Specialets anden analysedel kan karakteriseres som nutidig. Den vil 

tage over, hvor den historiske analyse slutter, og analyserer, hvordan Venstre iagttager ‘klima’ som 

led i konstruktionen af deres nuværende politiske forståelse af klimaet. Endvidere undersøges, hvilke 

flydende elementer partiet forsøger at fiksere i forhold til at meningsudfylde den tomme betegner. 

Den historiske analyses slutpunkt fungerer heraf som startpunkt for den nutidige analyse. 
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2.10.4 Dokumentanalyse 

 

Kennet Lynggaard beskriver i bogen: ”Kvalitative metoder – En grundbog”, at dokumentanalyse er 

en tilgang, som man næsten ikke kan komme udenom i en akademisk undersøgelse (Lynggaard, 2015: 

153). Dokumentanalyse er ikke en anden analysestrategi og skal derfor ikke sidestilles med Laclau 

og Mouffes diskursanalyse. Dokumentanalyse skal således betragtes som metodiske refleksioner om 

dokumenter som empirisk materiale, og hvad det betyder for analysen, og selve behandlingen af em-

pirien. Et dokument er: "Data der består af ord og/eller billeder, som er blevet nedfældet uden for-

skerens intervention.” (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 123). I modsætningen til interviews eller ob-

servationer er dokumenter ikke skabt gennem vores analyse, men kommer som forlængelse heraf. 

Som citatet beskriver, kommer dokumenter forud for ens undersøgelse, hvorfor specialets forfattere 

ikke har mulighed for at påvirke selve konstruktionen af empirien (Justesen & Mik-Meyer, 2010: 

123). Empirien bliver stadig konstrueret gennem vores specialeproces, i og med det er os (forfatterne), 

der indsamler empirien og analyserer den. Dette har både fordele og ulemper. En af fordelene ved at 

empirien ikke er produceret af os selv, er, at vi ikke risikere at “forstyrrer” empirien, som tilfældet 

kan være ved et interview. I et interview er der ingen garanti for et godt eller succesfuldt interview, 

og i værste tilfælde kan man ende med et interview, der ikke kan anvendes, eftersom informanten 

ikke har svaret eller måske ligefrem undgået dine spørgsmål. 

I henhold til vores undersøgelse af Venstres klimapolitiske kommunikation forekommer det nærlig-

gende, at tage udgangspunkt i dokumenter, der er udarbejdet og kommunikeret af Venstre selv, eller 

valide artikler hvori partiets medlemmer citeres. Dette skyldes hovedsageligt – som tidligere nævnt 

– at undersøgelsen baseres på iagttagelser af Venstres iagttagelser, og på hvordan vi kan iagttage, at 

Venstre konstruerer en bestemt kommunikation gennem sine iagttagelser. Fordelen ved netop doku-

mentanalyse er, at dokumenter i mange organisationer i dag er blevet en integreret del af virksomhe-

dens daglige arbejde og kommunikation. Justesen & Mik-Meyer (2015) beskriver følgende: ”… fordi 

dokumenter i dag spiller en afgørende rolle i forhold til handlinger og beslutninger i organisationer.” 

(Justesen & Mik-Meyer, 2010: 122; Lynggaard 2015: 153). Dokumenter er således en integreret del 

af virksomheder i dag, og derfor essentielle, hvis man vil forstå den virksomhed, man undersøger. Et 

andet argument der taler for at anvende dokumenter i ens undersøgelse er, at det på sin vis er en “ren” 

form for empiri, eftersom en organisation – for eksempel Venstre – der kommunikerer om sig selv på 

sin egen hjemmeside, beskriver tingene, som de mener, de er, uden at det bliver filtreret gennem en 

journalist eller en anden kanal. Vores perspektiv og tilgang til empirien er selve indholdet, og ikke 
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om der er nogle implicitte hensigter fra Venstres side. Vi kigger af denne grund ikke på dokumenters 

tilblivelsesproces eller deres modtagelse og/eller anvendelse. Efter at have præsenteret specialets ana-

lysestrategiske grundlag og metodiske refleksioner vil specialets analyse påbegyndes.  
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3.0 Delanalyse 1: Analyse af Venstres klimapolitiske kommunikation fra 1997-

2018 

 

Nærværende kapitel vil grundlæggende undersøge udviklingen i, Venstres klimapolitiske kommuni-

kation. Analysen vil være delt op i to, hvoraf den første vil behandle Venstres iagttagelser af klima-

spørgsmålet i et historisk perspektiv. Delanalyse 2 vil være en nutidig diskursanalyse af partiets kli-

mapolitiske diskurskonstruktion, og vil endvidere undersøge, hvordan Venstre iagttager klimaspørgs-

målet i forbindelse med Folketingsvalget 2019. De to delanalyser skal således gøre det muligt for 

specialet at svare på opstillet problemformulering. 

  

Som tidligere nævnt vil nedenstående analyser alle tage udgangspunkt i Venstres egne iagttagelser, 

hvorfra der vil anlægges et teoretisk anden ordens perspektiv i forsøget på at afdække, hvilke konse-

kvenser og kompleksitet dette kan siges at skabe for Danmarks største liberale parti. Det findes yder-

mere relevant at nævne, at delanalyse 1 vil blive inddelt i tre faser. Fasernes inddeling er identificeret 

på baggrund af de fremanalyserede dislokationer. Altså steder, hvor Venstres iagttagelse af klima-

spørgsmålet synes at have ændret karakter, hvorfor der her dannes grundlag for at iagttage og artiku-

lere klimaet i forhold til partiets tidligere positionering inden for området. Fasens startpunkt kan der-

med siges at bryde med den hidtidige sedimentering. Hver fase vil derfor indledes med identifikation 

af dislokationen. 

 

3.1 Delanalyse 1: Fra Kyoto til Christiansborg - En gennemgang af Venstres klimapolitiske 

linje 

 

Som nævnt i specialets empiriske afgrænsning, afsnit 2.9.2, har analysen sit startpunkt i 1997. Ana-

lysen starter i 1997, eftersom det er i dette år, at det for første gang i Venstres historie bliver tydeligt, 

hvordan klima og miljø bliver destilleret ud til to interesseområder. Før 1997 blev klima anvendt til 

at beskrive partiets generelle indsats på området, hvormed miljø blev brugt i mere konkrete og speci-

fikke kontekster, for eksempel i forklaringen af politiske tiltag. Klima eksisterede altså ikke som en 

separat diskurs før 1997, men kan i stedet ses at indgå i samspil med iagttagelser, der vedrører miljøet. 

Eftersom nærværende undersøgelse har til formål at iagttage Venstres konstruktion af en klimadiskurs, 

vil analysens første fase starte i 1997. 

 



Side 35 af 110 

 

3.1.1 Fase 1: 1997-2000 

Den 11. december 1997 i en mellemstor japansk by vedtages FN’s første juridisk bindende tilføjelse 

til Klimakonventionen. Tilføjelsen bliver døbt Kyotoprotokollen (også kaldet Kyotoaftalen) 

(UNFCCC, 2020). Med vedtagelsen af protokollen forpligtede Danmark sig sammen med 160 andre 

lande samt EU – til en reduktion af CO2-udledningen. Med underskrivelsen af denne aftale forplig-

tede Danmark sig mere end nogensinde før i kampen for klimaet. Og netop den juridiske binding 

synes at få flere af de danske partier til at råbe vagt i gevær i anskuelsen af, hvordan Danmark nu 

skulle agere og forholde sig til disse forpligtelserne i politisk henseende.  

Ydermere tilføjede Kyotoprotokollen også en væsentlig skelnen i relation til tidligere ved at opdele 

miljø og klima i mere eller mindre hver sin politiske kategori. Som nævnt i ovenstående var miljø og 

klima ikke tidligere blev ‘destilleret’ i hver sin diskurs. Dette kan ses at gøre sig gældende, eftersom 

der i Venstres tidligere politiske dokumenter (partiprogrammer, medlemsblade med videre) ikke gø-

res brug af en eksplicit opdeling, men at partiet i stedet vælger at bruge ‘miljø’ som samlet overskrift. 

Det kan ikke udelukkes, at der internt i partiet er blevet gjort brug af en implicit skelnen mellem de 

to begreber.  

Med tiden kan det dog iagttages, at Venstre i stigende grad forsøger at tilskrive mening til hvert af 

disse begreber. Klima blev således ikke direkte artikuleret som led i egen diskurs, men med introduk-

tionen af Kyotoprotokollen kan der argumenteres for, at dette billede gradvist ændres. Efter effektu-

eringen af protokollen sker der i Venstres iagttagelser en ændring. Hvor Venstre i deres partiprogram 

“69 gode grunde til at stemme på Venstre” (Venstre, 1996: 27-28) fra 1996, iagttager ud fra tesen om 

den generelle indsats, bliver det to år efter tydeligt, hvordan Venstres iagttagelse af klima nu har en 

mere specificeret karakter: 

“Det øgede menneskeskabte udslip af drivhusgasser medfører en stigende kon-

centration af disse gasser i Jordens atmosfære. Dette kan give klimaændringer. 

Udslippet af kuldioxid (CO2) udgør over 60 pct. af det menneskeskabte udslip 

af drivhusgasser, og CO2 er derfor den vigtigste af drivhusgasserne. Af det 

samlede CO2-udslip er energisektoren ansvarlig for over 80 pct. En indsats 

over for de energirelaterede CO2-udledninger vil derfor være central i indsat-

sen mod drivhuseffekten.” (Schmidt, 1998a). 
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Ovenstående citat stammer fra Venstres daværende miljøordfører Hans Christian Schmidt, og 

Schmidt – på vegne af Venstre – lægger megen vægt på det tekniske aspekt af problematikken. Ven-

stres artikulation af klimaspørgsmålet kan dermed iagttages at have ændret sig betydeligt i relation til 

årene før, hvilket kan siges at medføre en anderledes relation til selve diskursens grænsedragning. På 

baggrund af ovenstående kan det altså iagttages, hvordan Kyotoprotokollen synes at danne rammen 

om et brud i Venstres iagttagelser af klimaspørgsmålet i forhold til årene før, og strukturernes uaf-

gørbarhed bliver endvidere tydeliggjort.  

Sagt på en anden måde indvarsler protokollen en forandring i Venstres klimaperspektiv og kontin-

gensen i partiets iagttagelsesprogram bliver distinkt, eftersom deres tidligere skildring ikke længere 

gør sig gældende i samme grad. Bruddet bliver dermed startskuddet for partiets nye meningstilskriv-

ning, hvor nye elementer bliver forsøgt kædet sammen. Af denne grund, og jævnfør afsnit 2.4, argu-

menterer specialet for, at Kyotoprotokollen kan identificeres som en dislokerende faktor, der påvirker 

Venstres daværende midlertidige sedimenteret meningsstruktur, hvorfor der i 1998 dannes grobund 

for en ny meningsudfyldning af begrebet. Dette skyldes blandt andet opsplitningen af begreberne 

miljø og klima, der synes at etablere et rum, hvor debatten om klima kan siges at få en anden lyd. 

Nærværende analyse vil nu, mere gennemgående, behandle selve ændringen i partiets meningstilskri-

velse fra 1997 og frem til årtusindskiftet 

3.1.1.2 Etableringen af Venstres første klimadiskurs 

 

Som nævnt i ovenstående afsnit binder Danmark i 1997 sig til en række internationale klimamæssige 

forpligtelser, eftersom det bliver tilkendegivet, at Danmark ønsker at følge protokollens retningslinjer 

for sikringen af et bedre klima. Med dette er det specialets argument, at der dannes grobund for en ny 

meningstilskrivelse af ’klima’, der forekommer som uafhængig af tidligere betragtninger, og spørgs-

målet bliver nu, hvordan Danmark i praksis når disse målsætninger. Hidtil har indsatsen bestået af at 

pålægge private danske virksomheder CO2-afgifter, men i fase 1 kan det ses, hvordan Venstre iagt-

tager, at der skal foretages ændringer i den nationale indsats. I 1998 bliver følgende kommenteret i 

en bemærkning til en folketingsbeslutning stillet af Venstre:  

 

“Forslagsstillerne vil have fjernet CO2-afgifterne for erhvervslivet og have dem er-

stattet med regler om fælles gennemførelse, det såkaldte joint implementation. Joint 

implementation er en aftale, hvor lande, hvor det er forholdsmæssigt dyrt at 
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nedbringe CO2-udledningen, laver energibesparende investeringer i lande, hvor det 

er billigere, og dermed får man mere miljø for pengene.” (Schmidt, 1998a).  

Som det kan ses i ovenstående citat, forsøger Venstre at gøre op med den hidtidige indsats og komme 

med et politisk udspil, hvor indsatsen kan iagttages at fokusere på ’joint implementation’, altså et 

internationalt samarbejde. Ydermere bliver det i citatet tydeligt, hvordan Venstre iagttager indsatsen 

med udgangspunkt i et økonomisk rationale, eftersom strategien giver: ”mere miljø for pengene”. Det 

handler om at Danmark – ifølge Venstre – skal arbejde ud fra den økonomisk mest effektive klima-

strategi. Fokusset på internationale samarbejde kan siges at gøre sig gældende gennem hele perioden, 

hvor forhenværende miljøminister Hans Christian Schmidt i 2000 udtaler følgende: 

“Vi mener også i Venstre, at det er vigtigt at erindre om, at Kyotoprotokollen 

er en international aftale, som indeholder elementer, der skal sikre, at aftalen 

opfyldes effektivt, både ud fra et samfundssyn og et miljøhensyn, og at aftalen 

åbner mulighed for international regulering af udslippet af drivhusgasser via 

tre fleksible mekanismer: handel med klimagasser, altså kvoterne, joint imple-

mentation og Clean Development Mechanism.” (Schmidt, 2000). 

Venstre tilføjer dog i 2000 yderligere en række aspekter i deres italesættelse af den internationale 

indsats. Her bliver ’handel med klimagasser’ og ’Clean Development Mechanism’ tilføjet som yder-

ligere lag i deres iagttagelse af det internationale samarbejde. Disse aspekter bliver af Venstre beskre-

vet som ’fleksible mekanismer’. Derudover bliver det også i citatet tydeligt, hvordan partiet forsøger 

at anvende Kyotoprotokollen som legitimering for forslaget om anvendelse af fleksible mekanismer 

som element i fremtidens klimastrategi. Således forsøger Venstre at konstruere dem selv som et an-

svarligt og effektivt klimaparti, der tager hensyn til både samfundet og klimaet. ’Fleksible mekanis-

mer’ står dermed som endnu et element, der sammen med en række øvrige elementer er med til at 

konstruere meningen bag partiets klimadiskurs i fase 1.  

En anden interessant pointe i iagttagelsen af konstruktionen af Venstres klimadiskurs kan siges at 

blive præsenteret af Schmidt i nedenstående citat, hvor Schmidt forsøger at specificere sloganet ‘mere 

miljø for pengene’ ved at pointere, at den økonomiske effektivitet blandt andet også er et priorite-

ringsspørgsmål, eftersom Danmark ikke besidder “uanede ressourcer”: 
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“Det skal ikke føre til en debat om, hvorvidt vi siger, at vi skal gøre noget eller ej, 

for det er vi enige i at vi skal, men det må være det samme på miljøområdet som på 

en lang række andre områder: at vi må sikre os, at vi får mest muligt miljø for pen-

gene, for vi har ikke uanede ressourcer, og derfor er det vigtigt, at vi forfølger det 

mål. Dér vil vi selvfølgelig lidt overordnet godt lige minde miljøministeren om, hvilke 

erfaringer man kan tage med fra det danske.” (Schmidt, 1998b). 

I denne iagttagelse ligger der således indlejret en antagelse om, at før der kan føres en effektiv klima-

indsats, skal politikerne på Christiansborg være villige til at prioritere de nødvendige økonomiske 

ressourcer, ellers vil det – ifølge Schmidt - ikke være muligt at sikre den nødvendige økonomiske 

effektivitet, hvilket i sidste ende vil påvirke Danmarks politiske klimaindsats negativt. Det kan altså 

diskuteres, hvorvidt Venstre forsøger at artikulere ’effektivitet’ som element i konstruktionen af en 

økonomisk tænkt klimadiskurs. På den måde kan det siges, at elementerne som Venstres iagttagelser 

kan alle relateres via en økonomisk logik, da det med analysen blev tydeligt, hvordan Venstre i deres 

specificering af elementernes indhold i bredt omfang gør indholdet heraf til et økonomisk spørgsmål. 

Efter ovenstående redegørelse af meningstilskrivende elementer kan det iagttages, hvordan der findes 

en vis adskillelse elementerne imellem. Hvor den sproglige/lingvistiske funktion af elementet ’inter-

nationalt samarbejde’ i udgangspunktet kan siges at tildele klimadiskursen ét meningsaspekt, og ele-

mentet ’effektivitet’ et andet, findes Venstres iagttagelsesprogram alligevel – som fasen skrider frem 

– at hente en fælles inspiration fra en økonomisk logik. Sagt på anden måde kan det iagttages, hvordan 

Venstre tilskriver elementerne et relationelt forhold, i perioden fra 1997 til 2000. Det er dog væsent-

ligt at pointere, at adskillelsen ikke ses at forsvinde fuldstændigt. Der kan hermed argumenteres for, 

at de fremanalyserede elementer differentieres i Venstres klimapolitiske kommunikation, hvor denne 

differentiering af elementerne gradvist udvikles. Der kan med ovenstående argument, om at Venstres 

meningstilskrivelse – ved de viste eksempler – bliver holdt op imod en række økonomiske faktorer i 

partiets forsøg på at fiksere mening, drages paralleller til den tyske sociolog Niklas Luhmann. Luh-

mann formulerer nemlig i sin systemteori, hvordan økonomien som kommunikativt subsystem formår 

at tilskrive en bestemt type mening til den pågældende kommunikation via et symbolsk genereret 

medium: overførsler (payments), der ydermere reguleres af penge (money) og priser (prices): ”Com-

munications in the economy are payments regulated by money and prices” (Boldyrev 2013: 267). 

Kommunikationen i det økonomiske system tager sig ud gennem det, Luhmann kalder en økonomisk 

logik. Luhmann argumenterer i sin teori for, at faktorer, der karakteriseres som ikke-økonomiske, i 
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en økonomisk logik bliver økonomiske, eftersom individets iagttagelser kan siges at blive styret ud 

fra en økonomiske kode: ”But again if some non-economic factors ”enter” the economy they immi-

diately get an economic meaning and are handles with the help of an economic code” (Boldyrev 

2013: 269-270). Udfoldelsen af Luhmanns systemteori vil dog stoppe her, og i stedet fokuseres der 

nu på, hvordan hans perspektiv på ’økonomisk kommunikation’ kan ses at gøre sig gældende i Ven-

stres iagttagelse af klimaet i periode 1997-2000. 

Venstres iagttagelsesprogram synes på det generelle plan at læne sig mod en vægtning af udspillets 

økonomiske effektivitet eller konsekvenser. Mottoet ’mere miljø for pengene’ understreger denne 

pointe, eftersom det kunne ses i ovenstående citater, hvordan Venstres klimapolitiske udspil – ved 

flere eksempler – blev afsluttet med en henvisning netop hertil. ’Penge’ kommer gradvist til at spille 

en større rolle i Venstres kommunikation, og argumentet herfor kan findes i de enkelte elemen-

ters ’modningsproces’. Som eksempel herpå ændrer elementet ’internationalt samarbejde’ løbende 

karakter ved at blive tilført ’joint implementation’ som en konkretisering af deres iagttagelse af, hvor-

dan det internationale samarbejde skal struktureres: ”Joint implementation er en aftale, hvor lande, 

hvor det er forholdsmæssigt dyrt at nedbringe CO2-udledningen, laver energibesparende investerin-

ger i lande, hvor det er billigere, og dermed får man mere miljø for pengene.” (Schmidt, 1998a). Som 

citatet illustrerer, skal joint implementation sikre investeringer, altså overførsler af penge. Overførsler 

bliver dermed det, der giver mening til joint implementation som tiltag, hvilket skriver mening til 

elementet ’internationalt samarbejde’, eftersom joint implementation indgår i den samlet samarbejds-

strategi, der er med til at meningsudfylde Venstres klimadiskurs. Hvortil det i citatets afslutning bliver 

slået fast, at overførelser (i form af investeringer) er det, der sikrer, at Danmark får mere miljø for 

pengene.  

’Internationalt samarbejde’ kan siges at blive tildelt en økonomisk betydning, da det bliver inkluderet 

som en faktor, der skal sikre økonomiske investeringer. Ved at inddrage teoretisk inspiration fra Luh-

manns systemteori blev det således muligt at iagttage, hvordan Venstre i fase 1 forsøger at legitimere 

partiets klimaforståelse ved at artikulere de meningstilskrivende elementer via en økonomisk logik. 

Venstre formår herved at formulere en liberal inspireret klimapolitik, der ikke nødvendigvis synes at 

gå på kompromis med deres ideologiske standpunkt, endsige deres øvrige politiske udspil. 
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 3.1.1.3 Elementernes differentielle forhold 

Efter ovenstående analyse bliver det altså tydeligt, hvordan Venstres meningstilskrivelse af klimaet i 

fase 1 kan karakteriseres som en modningsproces, der artikuleres omkring økonomiske faktorer. Som 

fasen skrider frem, kan det ydermere iagttages, at selve artikulationen af ’klima’ sker gennem økono-

misk ladede elementer, der grundet elementernes forhold ikke fuldstændigt materialiseres i diskursen. 

Der vil heraf argumenteres for, at det kan iagttages, hvordan Venstres iagttagelsesprogram kan ken-

detegnes ud fra en differenslogik. Holdes specialets afsnit 2.6 in mente, kan differenslogikken først 

og fremmest ses at gøre sig gældende, eftersom de forskellige elementers særpræg bibeholdes, og 

ikke kædes sammen i etableringen af klimadiskursen. Argumentet for at karakterisere Venstres iagt-

tagelser ud fra en differenslogik findes hertil i partiets manglende konstruktion af et antagonistisk 

forhold og etableringen af en tom betegner (Laclau, 2005: 78).  

Endvidere kunne der heller ikke identificeres en tydelig grænsedragning til diskursens konstitutive 

yderside, hvilket ifølge teorien anskues som et centralt aspekt ved brugen af ækvivalenslogikken. 

Specialet har forsøgt at illustrere fasens differentielle meningstilskrivelse i nedenstående figur. Som 

det kan ses på figuren, fremstår elementerne som sidestillede, og bidrager hver især med forskelligt 

indhold til diskursen. Diskursen bliver dermed tilskrevet mening gennem fleksible mekanismer, som 

udgør de konkrete tiltag, Venstre mener, Danmark skal gøre brug af i forbedringen af klimaet. Der-

udover kommer elementet ’internationalt samarbejde’ til at stå for Venstre ønske om, at den danske 

klimaindsats skal udføres i samarbejde med andre lande. Venstre ønsker en så (økonomisk) effektiv 

klimaindsats så muligt, hvortil de er villige til at prioritere de nødvendige ressourcer. Altså differen-

tieres diskursens elementer, og som udfoldet ovenfor, kommer de hver især til at stå for den samlet 

meningsudfyldning af diskursen. Benyttelsen af differenslogikken kan ydermere siges at medføre 

især én utilsigtet konsekvens. Ved at Venstre fremfører sin politiske kommunikation som fri for 

tomme betegnere, risikerer partiet i teorien, at det blot er en forholdsvis snæver andel af vælgerne, 

der kan identificere sig med Venstres klimapolitik. Gjorde Venstre derimod brug af tomme betegnere 

i konstruktionen af partiets klimapolitiske kommunikation og identitet, kunne der argumenteres for, 

at partiet ville maksimere sine chancer for at opnå en højere grad af identifikation og som resultat 

heraf flere potentielle stemmer og medlemmer (Husted, 2020: 22). Denne pointe vil fremføres i dybde 

i specialets diskussion. 
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Figur 2: Elementernes differentielle karakter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Fase 2: 2001-2008 

 

I den forrige fase (1997-2000) blev Venstres hidtil forståelse af klima dislokeret, eftersom Kyotopro-

tokollen blev underskrevet og forpligtede Danmark juridisk til at efterkomme en række reduktioner i 

forhold til udledning af CO2. Aftalen betød samtidig, at der konstrueres et skel mellem klima og miljø, 

og protokollen igangsat dermed en proces, der langsomt adskilte de to begreber og brød dermed Ven-

stres tidligere forståelsesrammer i forhold til klimaet. Venstres nyetableret iagttagelsesperspektiv 

lagde blandt andet vægt på, at de var ansvarlige overordnet og økonomisk i deres klimapolitik. Denne 

klimapolitiske iagttagelsesform udviklede sig gradvist hos Venstre. I det følgende afsnit beskrives 

fase 2 (2001-2008), og afsnittet har blandt andet til formål at undersøge førnævnte udvikling, hvortil 

forudsætningen for udviklingen er en grad af dislokation, jævnfør afsnit 2.4. Med udviklingen skal 

det kort bemærkes, at vi antager, at Venstres iagttagelsespunkt udvikles på baggrund af tidligere iagt-

tagelsesperspektiver. Det kan eksempelvis sammenlignes med jordlag, hvor forskellige perioders lag 

ligger oven på hinanden. Det lag, der ligger øverst, beskriver nutiden, hvor de underliggende lag er 

med til at beskrive betingelserne for, hvordan det øverste kom til. På samme måde, skal vores fase-

inddeling anskues, hvor tidligere fasers ‘vilkår’ stadig gør sig gældende i Venstre klimapolitiske kom-

munikation. Ovenstående jordlags-metafor skal ikke ses som generelt gældende, eftersom det kom-

mer an på dislokationens grad eller størrelse.  

 

For eksempel kan man ikke iagttage sådan en udvikling efter anden verdenskrig, hvor størrelsen af 

krigen og dermed dislokationen var så stor, at man ikke kunne tale om en udvikling, men snarere et 

komplet opbrud, der adskilte sig fra tiden før krigen. I nærværende speciale iagttages Venstres kli-

mapolitiske kommunikation som en udvikling og ikke et totalt opbrud med partiets kommunikation 

Klima 

Internationalt samarbejde Fleksible mekanismer Effektivitet 
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som helhed. Den 16. januar 2001 genfremsatte Hans Christian Schmidt på vegne af Venstre et lov-

forslag i Folketinget om en bæredygtighedsvurdering (Schmidt, 2001a). Bæredygtighedsvurderingen 

bestod af en række handlingaspekter, der alle skulle være med til at vurdere, om et lovforslag var 

bæredygtigt eller ej. Schmidt forklarede forslaget således: 

 

 ”Beslutningsforslaget har overordnet til hensigt at sikre, at lovforslag og handlings-

planer søger at fremme et bæredygtigt samfund. Det vil i praksis kræve en række 

vurderinger af de forslag, der fremsættes i Folketinget.” (Schmidt, 2001a).  

 

Under fremsættelsen i januar kritiserede Schmidt – og dermed Venstre – regeringens vurderingsfor-

slag: ”Regeringen udgiver […] en såkaldt »miljøvurdering«. Denne er dog ikke dybtgående nok. Den 

kan ikke betegnes som en konsekvensvurdering, men mere som en beskrivelse af tilstanden af miljøet 

i Danmark.” (Schmidt, 2001a). Venstre iagttog regeringens indsats som særdeles mangelfuld, hvortil 

Schmidt får tegnet Venstres konstitutive yderside, ved at fremføre en kritik, hvori han forsøger at 

fremstille regeringen som overfladisk, i deres håndtering af klimaspørgsmålet. 

  

Som det kan ses i overstående citat, kritiserer Venstre således regeringens vurderingsforslag, og be-

skriver forslaget som værende for redegørende og uden konkrete eller decideret handlingsaspekter. 

Venstre havde derimod – ifølge Venstre selv – en bæredygtighedsvurdering med konkrete handlings-

initiativer til klimaændringerne. Disse initiativer anskuer Schmidt som dybtgående og konsekvens-

inddragende end regeringens (Schmidt, 2001a). Ifølge Schmidt ønsker Venstre at fremme konse-

kvensinddragelsen, fordi denne sikrer en lovgivning, der bygger på bæredygtighedsudvikling 

hvor: ”…de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde de-

res behov i fare.” (Schmidt, 2001a). Venstre formår gennem denne artikulation at skildre Venstre 

som et parti der også medtager fremtidens klima i partiets ‘nuværende’ klimapolitiske kommunika-

tion. Venstre anklager, regeringen for en manglende forståelse i forhold til konsekvenserne af lovgiv-

ningen, herunder klimaændringerne, hvorved regeringen som diskursens konstitutive yderside heri-

gennem kan iagttages at blive betegnet som overfladiske. Siden regeringen – ifølge Venstre – forhol-

der sig overfladisk, distancerer Venstre sig fra regeringen, idet de iagttager spørgsmålet anderle-

des. Specialet argumenterer derfor for, at Venstres iagttagelse ændres, idet de iagttager sig selv som 

dybdegående og realistiske, fordi de netop – ifølge dem selv – beskriver og iagttager ”hele billedet” 

ved også at medtage konsekvenserne i forhold til for eksempel klimaændringer.  
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Ovenstående skal ikke ses som selve dislokationen, men anskues derimod som en optakt hertil. Med 

optakten argumenteres der for, at Venstre bringer nye elementer ind i deres ”vokabular”. Gennem en 

grænsedragning til det Venstre iagttager som diskursens konstitutive yderside, formår de implicit – 

grundet ydersiden – både at beskrive, hvordan Venstre selv anskuer regeringens vurderingsgrundlag 

i forhold til lovgivningen, og samtidig at få præsenteret, hvilket grundlag de ikke iagttager som en 

vurdering, hvad angår lovgivningen. Hvor Venstre efter eget udsagn har en mere dybdegående vur-

dering (bæredygtighedsvurdering), eftersom den også indbefatter klimaet samt en række andre hand-

lingsaspekter. Genfremsættelsen af lovforslaget blev vedtaget (Schmidt, 2001a) og tilskrev dermed 

legitimitet til Venstres iagttagelser, ved at andre partier tilsluttede sig denne iagttagelse. 

 

Selve dislokationen indtræder, da Venstre vinder valgt den. 20. november 2001 og får nøglerne til 

Statsministeriet. Venstre beskriver: ”Valget den 20. november 2001 blev historisk, fordi det for første 

gang i nyere tid lykkedes en borgerlig regering at vælte en siddende socialdemokratisk regering.” 

(Venstre, 2020e). Venstre dannede flertal med Det Konservative Folkeparti, og den 27. november 

samme år præsenterede partiets formand og Danmarks nye statsminister, Anders Fogh Rasmussen, 

den nye regering foran Amalienborg. Venstre iagttager regeringsskiftede som en begivenhed der har 

betydning for partiet og politikkens udformning, eftersom partiet - ifølge eget synspunkt - ikke behø-

vede politisk støtte fra midterpartierne: ”… blev det for første gang muligt at danne flertal til højre i 

salen – og dermed kunne der regeres uden støtte fra midterpartierne…” (Venstre, 2020e). Det vundet 

valg kan dermed iagttages som at skabe det potentielt nødvendige grundlag for en dislokeret politisk 

kommunikation, hvor valget kan iagttages at skabe nye mulighedsbetingelser for Venstre, da partiet 

ikke længere skal søge politisk hjælp fra den modsatte fløj. Med Venstre som regeringsmagt var 

partiet ikke længere i oppositionen, men bar nu regeringsansvaret, og agerede derfor centrum i dansk 

politik. 

  

I det følgende undersøger og beskriver vi, hvordan Venstres klimapolitiske kommunikation kan iagt-

tage at udvikle sig i relation til analysens forrige fase, og endvidere hvordan Venstres nye iagttagelse 

af klimaspørgsmålet, bliver muliggjort via dislokationen. Ligesom i analysens første fase, iagttager 

Venstre stadig sig selv som værende ansvarligt og økonomisk bevidste i deres forståelse af klimaet. 

Dette kan blandt andet iagttages i 2001, hvor Schmidt hæftede sig ved, at: “Danmark skal opfylde sin 

reduktionsforpligtelse på 21 pct. på en omkostningseffektiv måde, for det er nødvendigt.” (Schmidt, 

2001a). Citatet illustrerer, hvordan Venstre, iagttager sig selv som ansvarlig, da de efterlever 
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forpligtelserne, som Danmark bandt sig til ved underskrivningen af Kyotoprotokollen, men at for-

pligtelserne også skulle være økonomisk forsvarlig. Hvortil fokusset på omkostninger og økonomi 

har en meget mere centreret rolle i anden fase, hvilket vi kommer ind på senere i fasen. Derudover 

iagttager partiet sig som værende mere dybdegående som beskrevet i starten af dette afsnit. Efter 

valgsejren blev Hans Christian Schmidt miljøminister og under en forespørgsel tilbage i 2003 – ved-

rørende drivhusgasser – slår Schmidts partifælle Eyvind Vesselbo fast: ”Det er samtidig vigtigt, at vi 

får et klart billede af, hvorledes regeringens klimapolitik adskiller sig fra den klimapolitik, som blev 

ført af den tidligere regering op gennem 1990'erne.” (Vesselbo, 2003). Med denne udtalelse ekspli-

citerer Venstre, at de ikke iagttager overensstemmelse i forståelsen af, hvad klimapolitikken skal in-

debære set i relation til den tidligere regerings førte klimapolitik. Måden hvorpå Venstre adskiller sig 

fra ovenstående forklarer Schmidt således: 

 

”Vi står over for en kæmpe udfordring, der kræver, at alle bidrager. Der har også 

været talt meget om køb af den såkaldte varme luft de seneste dage. Det er ikke en 

debat, jeg har rejst. Jeg har stor sympati for dem, som vil miljøet det bedste, og jeg 

er meget åben over for at diskutere alle spørgsmål i klimadebatten, men jeg vil sam-

tidig benytte denne anledning til at understrege faren ved, at man gør debatten 

sort/hvid eller varm/kold.” (Schmidt, 2003). 

  

Venstre formår i citatet at fremstille dem selv, som et parti der ikke simplificerer debatten. Det er der 

så at sige 'nogle' andre, der gør. Venstre distancerer sig fra en simplificeret sort/hvid-debat, ved at 

påtale det ikke er en debat, de selv har rejst. Venstre optegner på denne måde to politiske fronter: 

Dem der forsimpler den klimapolitiske debat, og dem der ikke gør. Der kan altså argumenteres for, 

at dette er startskuddet på Venstres grænsedragning og konstruktionen af et antagonistisk forhold. 

Ved at påtale dette bliver det muligt for Venstre at fremstille sig selv, som et parti, der tager klimaet 

alvorligt, og har en nuanceret forståelse af klimaet. Venstre har dermed opstillet et antagonistisk for-

hold, hvor de selv forholder sig nuanceret i klimadebatten og beskylder andre for det modsatte.  

 

Samtidig er dette også en iagttagelse, hvor Venstre sammenkæder nye og gamle forståelser, følgelig 

er de nuancerede, der ikke simplificerer klimadebatten, og de ansvarlige, der tager problemstillingen 

alvorligt. Venstres politiske grænsedragning bliver endvidere italesat af Vesselbo der udtaler føl-

gende: ”… der er to måder at gribe klimadebatten an på. Den ene er at fremkomme med sagligt, 
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velargumenteret materiale, med saglige argumenter.” (Vesselbo, 2003). Ifølge Vesselbo tilskriver 

han partiet – den saglige fremgangsmåde i klimadebatten, hvortil han uddyber:  

 

”Den anden måde at debattere på er at fremkomme med påstande, som ingen bund 

har i virkeligheden og dermed indholdet af klimaplanen. Hovedformålet med denne 

form for debat er at så mistillid og skabe usikkerhed om den fremtidige danske kli-

mapolitik.” (Vesselbo, 2003). 

 

På baggrund af ovenstående bliver det altså muligt for Venstre at konstruerer dem selv som saglige 

og virkelighedsnære i den klimapolitiske kommunikation, mens samtidig at artikulerer, at hvis man 

forholder sig anderledes end Venstre, forplumrer man klimadebatten ved at komme med virkeligheds-

fjerne påstande. Med Vesselbos tydelige skildring af to fronter, tegnes der samtidig et populistisk 

billede, hvor partiet positionerer sig selv som værende i besiddelse af den ‘korrekte’ anskuelse af 

klimaet, imedens simultant at frakende sig den anden - ifølge dem - ‘forkerte’. 

 

3.1.1.2 Tom betegner: ‘Mere miljø for pengene’ 

 

I det følgende beskrives og analyseres den tomme betegner for fase 2. Dette gøres, jævnfør afsnit 2.6, 

for at belyse, hvordan Venstre meningstilskriver deres klimapolitisk kommunikation, og bliver der-

med en klargøring af, hvilken betegner selve meningstilskrivelsen kan iagttages at blive centreret 

om. I det ovenstående redegjorde vi for Venstres iagttagelse af den konstitutive yderside, ud fra hvil-

ken de foretog en grænsedragning mellem sig selv på indersiden, og oppositionen på ydersiden. Ven-

stre skildrer den konstitutive ydersides elementer som værende unuancerede, ikke dybdegående og 

virkelighedsfjerne. Modsat iagttog Venstre deres egen politik som værende nuanceret, dybdegående 

og virkelighedsnær. I den forrige fase blev det ydermere beskrevet, hvordan Venstre kunne iagttages 

at forsøge at tilskrive mening gennem sloganet ‘mere miljø for pengene’ ved brug af en differenslogik. 

I nærværende fase vil der argumenteres for, at dette slogan ændrer karakter og i stedet artikuleres som 

en tom betegner i Venstres klimapolitiske kommunikation. Ydermere vil specialet i nedenstående 

præsentere, hvordan partiets kommunikation kan iagttages at indbefatte både fase 1 og fase 2’s ele-

menter. I et regeringsgrundlag fremlagt den 26, november 2001, beskrev regeringen – herunder Ven-

stre – deres miljøpolitik (læs også klima) således: 
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”Regeringen vil føre en aktiv miljøpolitik, som skal, sikre fremtidige generationer 

kan leve i et rent miljø. Danmark skal være blandt de bedste til at nedbringe forure-

ningen. De ambitiøse miljømål skal nås økonomisk mest effektive måde. Dansk mil-

jøpolitik skal indgå i et realistisk internationalt samarbejde om at nedbringe forure-

ningen dér, hvor vi får mest for indsatsen.” (Regeringen, 2001: 2). 

I det ovenstående citat beskriver Venstre, hvordan de iagttager klimaet, hvortil partiet endvidere får 

fremlagt mange af de elementer, der kommer til at stå for deres forestående regeringsperiode. De 

iagttager, at de blandt andet vil være de bedste, være ambitiøse og være realistiske i et internationalt 

samarbejde om klimaet. Denne indsats vil Venstre sikre ved at føre en effektiv og økonomisk ansvar-

lig klimapolitik. Økonomien kan således iagttages stadig at blive anskuet som en essentiel del af 

Venstres meningstilskrivelse af klimapolitikken og klimaspørgsmålet som helhed. I forhold til den 

tomme betegner, og hvordan Venstre centrerer sin meningstilskrivelse i fase 2, iagttager vi en udvik-

ling fra den forrige fase, idet partiet bliver mere konkrete i deres politiske udmeldinger, og særligt 

hvad angår klimaet.  

Til at starte med vil vi beskrive, hvordan miljø, og herunder klimaet, for Venstre iagttages som ad-

skilte politikområder, og som resultat heraf er blevet tildelt en mere selvstændig plads i Venstres 

generelle politiske arbejde. Det skal i forlængelse heraf medtages, at vi ikke iagttager de to begreber 

som komplet adskilte, men opsplittelsen af de to områder i stedet skal iagttages som en gradvis proces, 

hvori Venstre i kraft af den gradvise interne sedimentering af klimapolitikken med tiden får etableret 

to selvstændige diskurser. Dog vil specialet acceptere citater, hvori miljø som begreb indgår, da be-

grebet anvendes i relation til politiske tiltag der specifikt har til formål at begrænse klimaændringer 

(Venstre, 2001: 21). I 2001 ville Venstre fremsætte 55 forslag til Folketinget, hvilket de fremviste i 

et partiprogram, hvor de under ét af forslagene foreslog følgende: ”Det moderne samfund stiller større 

og større krav til lovgivningen. Der er både miljømæssige, økonomiske, sociale og beskæftigelses-

mæssige hensyn, som bør indgå i vurderingen af et lovforslag. (Venstre, 2001: 19). I forlængelse af 

denne udtalelse genfremsatte de bæredygtighedsvurderingen. I genfremsættelsen uddyber de oven-

stående forslag således:  

”En bæredygtighedsvurdering skal for det første indeholde en beskrivelse af de kon-

sekvenser, som forslaget vil få på miljøområdet. Vurderingen skal derudover også 

indeholde en række forslag til alternativer. For det andet skal den indeholde en øko-

nomisk vurdering, der beskriver de økonomiske konsekvenser af de forskellige 
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muligheder i miljøvurderingen. I den økonomiske vurdering beskrives de økonomiske 

konsekvenser for både den offentlige sektor, for industrien, for forskellige erhverv og 

for husholdningerne. I den økonomiske vurdering inddrages også spørgsmålet om 

afgifter og gebyrer på miljøområdet. Endelig bør et givent forslag indeholde en 

række mål set i forhold til de økonomiske konsekvenser, således at Folketinget vil 

kunne vurdere, hvorledes der opnås mest miljø for pengene.” (Schmidt, 2001a). 

I det første citat kategoriserer Venstre miljøet – herunder klimaændringerne – som at stille lige så 

store krav til det moderne samfund, som økonomi, sociale- og beskæftigelsesmæssige hensyn (Ven-

stre, 2001: 19). Venstre iagttager altså bredere, forstået som at partiet inddrager forskellige vurde-

ringsperspektiver i en vurdering af, hvilke konsekvenser lovforslaget har for eksempelvis klimaet, 

økonomien, den offentlige sektor med videre. Venstres bæredygtighedsvurdering adskiller således 

ikke lovforslag fra hinanden, eftersom de hver især påvirkes af hinandens (Schmidt, 2001a). Med 

dette kan der dermed argumenteres for, at Venstres iagttagelse af klimaet ændres, og fremstår mere 

nuanceret end tidligere.  

I ovenstående blokcitat forklarer Lilleholt endvidere, at enhver miljøvurdering - ifølge Venstre - også 

skal iagttages gennem et økonomisk perspektiv der skal hjælpe med til at klarlægge de eventuelle 

økonomiske konsekvenser af fremstillet lovforslag (Schmidt, 2001a). Til sidst slutter Schmidt af med 

– på vegne af Venstre – at fremlægge hovedpointen, hvilken Venstre anvender gentagende gange 

igennem fasen, nemlig hvordan der i praksis bliver skabt ‘mest miljø for pengene’ (Schmidt, 2001a). 

Det bliver dermed tydeligt, hvordan Venstre forsøger at meningstilskrive deres klimapolitiske kom-

munikation, herunder det økonomiske perspektiv, gennem 'mere miljø for pengene' som betegner. 

Med ovenstående bliver det altså muligt for specialet at iagttage, hvordan Venstre har udviklet sit 

iagttagelsespunkt i henhold til miljøet, hvorved det ikke bliver holdt adskilt på samme måde som i 

fase 1, hvor klimadiskursen forholder sig på et internationalt niveau. Her stiller Venstre klimadiskur-

sen på lige fod med andre samfundsmæssige hensyn, hvorfor der i klimadiskursen også skal medtages 

andre samfundsmæssige hensyn. Miljø (læs også klima) er både noget i sig selv, men bliver også 

sidestillet med andre samfundsmæssige problematikker. Vi vil derfor argumentere for, at måden Ven-

stre iagttager og tilskriver mening til klimadiskursen, har ændret sig efter dislokationen, da klima-

spørgsmålet i denne fase også indtænkes i mere vidtgående samfundsmæssige problemstillinger. I 

efteråret 2001 beskriver regeringen i deres grundlag:  
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”De ambitiøse miljømål skal nås på den økonomiske mest effektive måde. […] Med 

henblik på at forbedre effektiviteten i miljøindsatsen vil regeringen etablere et uaf-

hængigt ”institut for Miljøvurdering.” (Regeringen, 2001: 2). 

I ovenstående citat findes det interessant, hvordan Venstre formår at opsætte klare succeskriterier for 

klimaet. Hermed gør Venstre det ikke blot til en succes at nå målet i sig selv, men iagttager først dette 

mål som opnået succesfuldt, hvis opfyldelsen bliver gjort på en økonomisk effektiv måde. Ydermere 

understreger Venstre vigtigheden i den økonomisk effektivitet med oprettelsen af et uafhængigt in-

stitut. Schmidt specificerer under en miljøforespørgsel i 2003, at det vil kost mellem 1 og 5 milliarder 

kroner at reducerer CO2-udslippet: 

”Regeringen skønner, at det vil koste et sted mellem 1 og 5 mia. kr. årlig, afhængig 

af hvordan vi griber det an. Stillet over for så vanskelig og dyr en opgave, er det 

mere relevant end nogen sinde at få mere miljø for pengene.” (Schmidt, 2003).  

Heraf bliver det altså tydeligt, hvordan Venstre ikke blot har den økonomiske effektivitet for øje, men 

understreger dertil at de økonomiske omkostninger også iagttages som en relevant faktorer i et kli-

mapolitisk øjemed. ‘Mere miljø for pengene’ iagttages altså af Venstre ud fra et todelt økonomisk 

perspektiv, hvor effektivitet og omkostninger begge er kriterier der iagttages klimaspørgsmålet igen-

nem. Venstre uddyber som følger: ”Omkostningseffektive virkemidler skal være i centrum for indsat-

sen.” (Regeringen 2003a: 5). I 2003 udtrykker Venstre, hvordan deres tilgang til klimastrategien ikke 

berører den økonomiske vækst, hertil forklarer Hans Christian Schmidt: 

”I modsætning til mange andre lande er det lykkedes at holde det danske udslip af 

CO2 stort set konstant siden 1990, og vort samlede energiforbrug er faktisk nogen-

lunde det samme som i begyndelsen af 1970'erne, og det til trods for at vi har haft en 

høj økonomisk vækst.” (Schmidt, 2003). 

I regeringsgrundlaget i 2007 under deres klima- og energipolitik beskrives det: ”…at vi reducerer det 

nuværende energiforbrug uden at lægge låg på den økonomiske vækst.” (Regeringen 2007: 46). I 

begge citater meningstilskriver Venstre, klimaudfordringerne, således at Danmark – ifølge Venstre – 

både kan rumme forandringer i form af at ændre energiforbruget og samtidig ikke bekoste den øko-

nomiske vækst (Regeringen 2003a: 13). Venstre iagttager – som tidligere nævnt – klimaet via et 

cost/benefit-perspektiv, hvor ‘mere miljø for pengene’ har en betydning for hvor pengene, der 
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anvendes på klimaområdet, skal give så stort klimamæssigt ”afkast” som muligt, hvorfor det ikke 

findes nødvendigt at tage midler fra velfærdsøkonomien.  

Venstre argumenterede selv for, at dette gav partiet et særligt ansvar ved deres værtskab i 2009 for 

klimatopmødet, hvor de håbede på en bred aftale, der kunne reducere drivhusgasser, samtidig med 

den bevarede udviklingen i lande, der havde underskrevet aftalen (Regeringen 2007: 61). Venstre 

søger på den måde at udbrede sin meningsforståelse (mere miljø for pengene) ved at italesætte den 

gennem klimamødet i 2009 til andre nationers meningstilskrivelse. Venstre iagttager dermed ikke 

kun den tomme betegner igennem et nationalt perspektiv, men udvider perspektivet til også at indbe-

fatte et internationalt aspekt, eftersom partiet søger at udbrede dets betydning gennem deres værtskab, 

hvorfor Venstre iagttager deres ansvar til værtskabet som særligt. 

”Budskabet er klart. Vi skal vælge det virkemiddel, der giver mest miljø for pengene, 

uanset om det er inden for energi-, landbrugs-, transportområdet eller andre områ-

der i Danmark eller i udlandet. Jeg er godt klar over, at det er en strategi, som afvi-

ger betydeligt fra den hidtil førte politik, hvor omkostningerne er kommet i anden 

række.” (Schmidt, 2003). 

Det bliver efter ovenstående analyse tydeligt, hvordan diskursens tomme betegner, kan iagttages at 

danne udgangspunktet for Venstres klimapolitiske kommunikation. Som vist bliver partiets iagttagel-

ser af klimaet anskuet gennem en vurdering af det konkrete klimaudspils omkostnings- og effektivi-

tetsgrad. Disse faktorer bliver af Venstre artikuleret som afgørende for, hvorvidt indsatsen godtages 

eller ej. Således opstiller et antagonistisk forhold, hvor ’de andre’ har nedprioriteret omkostningerne 

af klimaspørgsmålet, mens Venstre selv sætter disse i første række. Ligeledes fremstiller Venstre, 

hvordan de selv iagttager at tænke bredere i forhold til, hvor løsningen må findes. I 2003 gennemgår 

regeringen en rokade (stadig med Venstre i spidsen) og udgiver i forlængelse af rokaden et nyt rege-

ringsgrundlag. Heri artikuleres det meget klart, at effektivitet skal forstås med omkostninger i fokus. 

I regeringsgrundlaget fremlægger de, at: ”Vi skal på miljøområdet, som på andre områder, sætte ind 

dér, hvor det er mest effektivt – det vil sige miljø- og omkostningsmæssigt.” (Regeringen, 2003a: 13).  

Samme år kritiserer Venstremedlem Eyvind Vesselbo den tidligere regering og forklarer: 

”Der har jo været nogle problemer med at få basisåret helt på plads, det var ikke 

helt i orden, da den nye regering trådte til, derfor var det den nye miljøminister, der 
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måtte afslutte forhandlingerne med de andre europæiske miljøministre om at få den 

danske reduktionsforpligtelse på plads. Den endelige aftale betød, at Danmark i 

princippet skal reducere 5 mio. t mere, end der var kalkuleret med i den tidligere 

regering. Det betyder, at det er blevet tilsvarende dyrere at nå reduktionsmålet. Der-

for er det blevet endnu vigtigere at finde veje, som betyder, at vi får mest CO2-re-

duktion for pengene” (Vesselbo, 2003). 

Her iagttager Venstre en række udfordringer set i forhold til udregningerne hos den tidligere regering, 

hvortil Venstre har måtte samle trådene op og få styr på udregningerne. Venstre tegner dermed en 

grænsedragning til den konstitutive yderside, hvor diskursens yderside iagttages som værende øko-

nomisk gavnløst, hvor Venstre derimod er omkostningseffektive, når det gælder klimaet. I citatet 

benytter Vesselbo en reformulering af den tomme betegner ved at erklære, at Venstre skal have ”… 

mest CO2-reduktion for pengene” (Vesselbo, 2003). 

 

3.1.1.3 ‘Grøn markedsøkonomi’ og ‘teknologi’ som meningsgivende elementer 

Det næste der bør besvares er, hvilke elementer Venstre benytter til at tilskrive mening til den tomme 

betegner ‘mere miljø for pengene’. I det følgende vil elementerne: grøn markedsøkonomi og teknologi 

analyseres. I 2003 udgav regeringen rapporten: “Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene”. 

Regeringen beskrev formålet med rapporten, og det de iagttager som grøn markedsøkonomi som føl-

ger: 

“Grøn markedsøkonomi – mere miljø for pengene” starter en proces, hvor større 

miljøtemaer efter tur vurderes med henblik på kursændringer. Fleksibel rammesty-

ring og prismekanismen skaber bedre vilkår for virksomheder og forbrugeres an-

svarlighed til at løse flere opgaver på miljøområdet. Det er således vigtigt, at om-

kostningerne ved forureningen i videst muligt omfang er indeholdt i priserne.” (Re-

geringen, 2003b: 5).  

Venstre iagttager, at det essentielle ved elementet grøn markedsøkonomi er, at det skaber en proces 

med nogle dertil knyttede vilkår, gør det muligt at prisvurdere forureningen for herigennem at klar-

lægge de omkostninger der måtte være forbundet hermed. Ved at tilføje et begrebs-element som grøn 

markedsøkonomi bliver Venstre i stand til at iagttage klimadiskursen og dermed den tomme betegner 

(mere miljø for pengene) ved at tilskrive den mening gennem en terminologi, som de allerede er 
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bekendt med. Nemlig en markedsterminologi, hvilket regeringen beskriver under målsætningerne i 

deres regeringsgrundlag af samme år (Regeringen, 2003b: 5). Venstre iagttager, at for at kunne op-

retholde velstand og velfærd i Danmark er landet nødsaget til at være forrest på det globale marked, 

og: ”Det kræver et stærkt erhvervsliv, der kan klare sig godt i den internationale konkurrence…” 

(Regeringen, 2003b: 5). Vi beskrev tidligere, at klimapolitikkens omkostninger ikke måtte komme i 

vejen for den økonomiske vækst, hvilket ligger i tråd med regeringsgrundlaget.  

Rapporten “Grøn markedsøkonomi” peger ydermere på tre spor, der skal være med til at sikre, at 

omkostningerne ikke belaster resten af den danske økonomi, hvortil økonomi og marked har vi be-

skrevet i den grønne markedsøkonomi, hvortil regeringen iagttager, at teknologi kommer til at spille 

en rolle. Her argumenterer regeringen for: ”Miljøteknologisk innovation er afgørende for en omkost-

ningseffektiv løsning af miljøproblemerne og er samtidig et vækstområde i vidensøkonomien.” Ven-

stre tilskriver, ifølge citatet, at teknologi både kan være med til at holde omkostningerne nede i hen-

hold til klimaomkostningerne, mens det samtidig kan øge væksten i vidensøkonomien (Regeringen, 

2003b: 8). På denne måde bliver begge meningsgivende elementer ækvivaleret omkring, hvordan 

Danmark får mest miljø for pengene. Venstre konstruerer dermed en ækvivalenskæde, hvor begge 

meningsgivende elementer kan iagttages at danne diskursens samlet forståelsesmæssige ramme. 

Lignende artikuleres i 2005, hvor regeringen anfører, at: ”Hovedprincippet vil være at få mest muligt 

vedvarende energi for pengene. Regeringen vil derfor indrette støttesystemet, så det er forudsigeligt 

og fremmer de mest omkostningseffektive teknologier.” (Regeringen, 2005: 47). ‘Mest energi for pen-

gene’ er tilsvarende regeringens andet slogan og tomme betegner (mere miljø for pengene), hvor 

teknologien skal være et effektivitetsmiddel (element) der sikrer, at Danmark får mest for pengene. 

Kim Andersen (V) pointerer i en forespørgselsrunde følgende:  

“Forudsætningen for et marked er, at der er en køber og en sælger. En sælger afle-

verer en vare, vedkommende ikke kan bruge, og får en pris, som man kan lave tek-

nologiudvikling for. Når den teknologiudvikling medfører, at man får en vækst i sam-

fundet, som gør, at man skal bruge mere energi, så tvinges man til med Kyotoproto-

kollens mekanismer at udvikle nogle besparende energiformer og energiteknologier, 

og derved får vi samlet set en CO2-reduktion. Se, det er logikken, og det er i og for 

sig jo også det, som SF bekender sig til som internationalt parti.” (Andersen, 2003). 
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Her tegner Andersen – og Venstre – en grænsedragning til den konstitutive yderside, hvor han gen-

nem sit udsagn skildrer regeringens – herunder Venstres – klimaiagttagelse som rentabel, eftersom 

de via teknologien og dens udvikling gør denne mulig. Teknologierne sikre CO2-reduktion. Hvortil 

det på ydersiden ikke hænger sammen, eftersom oppositionen ikke – ifølge Venstre – tildeler tekno-

logiudviklingen samme betydning, men har fokuseret på afgifterne i stedet. Vesselbo pointere: 

 ”Lige til fru Bodil Kornbek [KRF]: Det er jo sådan, at måden, man hidtil har styret 

dansk energi- og miljøpolitik på, har været ved hjælp af afgifter, og jeg tror, skatte-

borgerne har mærket, hvordan man har pålagt dem udgift på udgift. Det er jo det, 

den her regering har stoppet, nemlig med skatte- og afgiftsstoppet. Og man skal jo 

huske, at en stor del af de grønne afgifter vender den tunge ende nedad så hvis den 

fremtidige økonomi ikke bliver styret, så vi får mest miljø for pengene, ja, så rammer 

vi jo igen de svage grupper.” (Vesselbo, 2003).  

Med citatet kan det iagttages, hvordan Venstre iagttager at den tidligere regering (oppositionen) søgte 

at reducerer CO2-udslippet ved hjælp at afgifter, der kun ramte borgerne og de svage grupper i sam-

fundet, i stedet for teknologiske landvindinger. Venstre fremstiller sig selv som dem der fik styr på 

den økonomiske redelighed, den forrige regering havde ført på klimaområdet, hvor afgifter var til-

gang. I henhold til første fase iagttager Venstre i fase 2 klimaet gennem en tom betegner, der tilskrives 

mening gennem sloganet ‘mere miljø for pengene’ og herunder omkostningerne af klimapolitiske 

tiltag, hvor elementerne italesætter Venstres tomme betegner og skaber mening derigennem. 

3.1.1.4 Kommunikationens ækvivalente karakter 

Relationen mellem elementerne grøn markedsøkonomi og teknologi vil karakteriseres med udgangs-

punkt i en ækvivalenslogik (jævnfør afsnit 2.6), eftersom teknologi også indgår i grøn markedsøko-

nomi, og på denne måde relaterer begge elementer sig til, hvordan Danmark kan få mere miljø for 

pengene. Grøn markedsøkonomi og teknologi ækvivaleres altså af Venstre i forsøget på at tilskrive 

mening til ’mere miljø for pengene’ og klimadiskursen som helhed. Meningstilskrivelsen har økono-

misk vækst som forbehold over for klimaudgifter, hvor Venstre ydermere kan iagttage at konstruere 

en grænsedragning mellem klimapolitik, der på den diskursive inderside skabes mest muligt miljø, 

og en yderside der omkostningsfuld og ineffektiv klimapolitik. Ækvivalenslogikken består ligeledes 

af et populistiske standpunkt, som Venstre opstiller ved at artikulere to måder, hvorpå man som 
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politisk parti kan forholde sig til klimaet. En rigtig og en forkert, hvor Venstre selv indtager den 

rigtige, og hvor det ifølge Venstre er indlysende forkert, hvis man tilslutter sig en anden holdning end 

deres.  

Venstre bibeholder og italesætter stadig ‘internationalt samarbejde’ samt ‘effektivitet’ fra fase 1, dog 

med den ændring, at effektivitet meningstilskrives gennem omkostningseffektivitet i relation til ‘mere 

miljø for pengene’. Internationalt samarbejde meningstilskrives ligeledes af Venstre som en økono-

misk fordel, idet de erklærer: ”Et væsentligt element er at styrke samarbejdet med partnere i EU, 

herunder samfinansiering i forhold til europæiske initiativer.” (Regeringen, 2003b: 38). Samarbejdet 

iagttages ligeledes som fordelagtigt, når det kommer til teknologi, fordi: ”Langt det meste af den 

teknologi, der anvendes i Danmark, vil være udviklet i andre lande. Derfor er det vigtigt med inter-

nationalt samarbejde. (Regeringen, 2003b: 37). Det kan således iagttages, at Venstre knytter an til 

sine tidligere italesættelser i partiets artikulation af nye elementer for at tilskrive mening til partiets 

tomme betegner i klimadiskursen. Vi har hermed vist, at Venstre i fase 2 formår at samle deres kli-

madiskurs omkring en tom betegner og artikulere både nye og gamle elementer rundt om betegneren.  

Ligeledes opstiller Venstre et antagonistisk forhold til oppositionen og skildrer den konstitutive yder-

side som unuanceret og økonomisk urentabel, hvor Venstre i modsætning hertil anlægger et bredt og 

detaljeret perspektiv, der ikke iagttager klimaet isoleret, men ydermere medtager andre samfunds-

mæssige faktorer. Venstres klimapolitiske ækvivalenskæde og grænsedragning er illustreret i neden-

stående figur. 
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Figur 3: Ækvivalenskæden i fase 2 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Fase 3: 2009-2018 

Ligesom delanalysens forrige faser findes visse elementer at gå igen i denne periode. Forklaringen 

herpå kan findes i, at Venstre ikke tilsidesætter tidligere betragtninger, men i stedet kan iagttages at 

videreudvikle deres forståelse af klima, som årene skrider frem. Økonomi, internationalt samarbejde 

med mere kan derfor stadig ses at spille en rolle i Venstres meningstilskrivelse af klima fra 2009 og 

frem. Det interessante bliver derfor at undersøge, hvilke nye elementer en ændret debat fra 2009 og 

frem fører med sig, samt om tidligere identificeret elementer bliver iagttaget eller relateret på en 

anderledes måde, der fordrer en anden artikulation end hidtidig antaget. Dislokationen synes i denne 

fase at indtræffe i forbindelse med det internationale COP15-møde, hvor Danmark var værtsnation. 

Til mødet var der inviteret nationer, der ikke hidtil havde meldt sig på banen som medansvarlige i 

genoprettelsen af det globale klima på kloden: 

”COP15 viste, at klimapolitik er blevet storpolitik og anskueliggjorde samtidig de 

store udviklingslandes vigtighed for at løse klimaproblemet. COP15 signalerede des-

uden, at det globale grønne kapløb er skudt i gang. […] Det lykkedes her – i mod-

sætning til Kyoto-protokollen – at få alle i-lande inklusiv USA med. Og for første 
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gang er også mange ulande med, herunder de største og mest drivhusgasudledende.” 

(Folketingstidende, 2010a: 1). 

Inddragelsen af nationer, der hidtil ikke havde været en del af den globale indsats, iagttages af Venstre 

som at rokke ved den eksisterende klimadebat. Dette kan ses eftersom Venstres daværende klima- og 

energiminister, Lykke Friis, iagttager, at det ikke længere blot er verdens i-lande, der skal fungere 

som aktive aktører i FN’s indsats for klimaet, men at debatten nu også åbner op for at anskue større 

udviklingslande som medspillere (Folketingstidende, 2010a: 1). Der kan som resultat heraf iagttages, 

hvordan inddragelsen af flere udviklingslande danner grundlag for et brud med medlemslandenes 

hidtidige klimastrategier, eftersom nationerne nu kan medtænke en større andel samarbejdspartnere i 

formuleringen af konkrete klimaforbedrende tiltag.  

På denne måde åbnes der op for, at klimaindsatsen nu kan debatteres på en anderledes måde end 

tidligere og heraf potentielt kan tilskrives en ny mening, hvilket også er argumentet for at identificere 

COP15 som grundlaget for en dislokerede klimadebat. Dertil skrives klima nu også ind i en større 

række reformpakker, hvilket markerer klimabegrebets manifestering inden for den brede danske po-

litik: ”Det klimapolitiske aspekt har haft en central placering i en række af de nyere reformpakker. 

Hensigten har været at få sammentænkt klimapolitikken med de øvrige hensyn på de enkelte områder. ” 

(Folketingstidende, 2010a: 3). Klima bliver nu ikke udelukkende tænkt som sit eget isolerede politi-

ske område, men kan iagttages i stigende grad at finde indpas og blive indtænkt i en række områder, 

hvor klima ikke tidligere har været tænkt ind i samme grad.  

Resultatet af disse to hændelser bliver en intensivering af Venstres klimaforståelse, og heraf en for-

andret klimapolitisk kommunikation. Den tidligere fases meningstilskrivning dækker ikke denne fa-

ses nye behov, hvorfor begrebets dækningsgrad kan iagttages at forandres. Vi ser dermed et klima-

begreb, der nu knyttes sammen med en række elementer, der klassisk har tilhørt andre politiske sek-

torer. Ved at italesætte en dislokeret klimadebat gør Venstre det muligt for sig selv at re-artikulere en 

kæde af nye elementer, der alle centreres om en ny tom betegner, hvorfor den dislokerende faktor 

danner grundlag for en tale om en udvikling i partiets klimadiskurs, og heraf deres klimapolitiske 

kommunikation. 
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3.1.3.1 Tom betegner: ‘Grøn realisme’ 

En realistisk anskuelse af klimaet kommer til at stå centralt i Venstres klimadiskurs fra 2009 og frem 

til 2018. Venstre karakteriserer partiets klimatilgang som ‘grøn realisme’ og forsøger herigennem at 

artikulere sig selv som partiet med en realistisk og ansvarlig klimapolitik. Med denne karakteristik 

synes det også at kunne iagttages, hvordan Venstre iagttager de øvrige partiers klimapolitiske linje 

som urealistiske, hvilket derfor kan pege i retningen af denne fases antagonistiske forhold og diskur-

sens konstitutive ydre. Lars Christian Lilleholt slår det på denne måde ligeledes fast: “...at forskellen 

mellem rød og blå blok er realismen. Det er rigtigt, at vi har mere fokus på omkostningerne, men det 

forhindrer ikke den grønne omstilling…” (Kristeligt Dagblad, 2015).  

Her meningstilskriver og medgiver Lilleholt, at Venstre har et større fokus på økonomiske omkost-

ninger, men at dette fokus ikke er en hindring for samtidig at gennemføre en grøn omstilling. Man 

kan måske ligefrem antage, at Venstre mener, at de andre har en snævre og urealistisk politisk forstå-

else, fordi de sætter alt på et bræt. Enten ønsker man ukritisk at igangsætte en grøn omstilling eller 

også vil man entydigt fokuserer på omkostningerne, hvortil Venstre iagttager, at de to politiske per-

spektiver godt kan balanceres, uden at man sætter det ene over styr. Dette vil blive uddybet senere i 

nærværende afsnit. Som tidligere beskrevet kan det iagttages, hvordan Venstre forsøger at konstruere 

en diskurs, hvor finansieringen af de enkelte klimatiltag nøje holdes op imod deres effektivitet. Om-

kostninger må ikke overskride indtægt så at sige. Dette udtrykker daværende energi-, forsynings- og 

klimaminister Lars Christian Lilleholt i en klimapolitisk redegørelse: 

“Regeringens klima- og energipolitik bygger på grøn realisme. Der skal være sam-

menhæng mellem målene i klima- og energipolitikken og de midler, vi har til rådig-

hed. Den grønne omstilling skal ske på en måde, som er fornuftig set i forhold til 

udviklingen i Danmark og i verden omkring os, og som er til at betale for virksom-

hederne og forbrugerne. [...] Vi skal være ambitiøse, men vi skal frem for alt være 

realistiske.” (Folketingstidende 2015: 1). 

Selvom citatet stammer fra en redegørelse udgivet i 2015, synes tilgangen, som beskrives i ovenstå-

ende i citat, at være gennemgående for hele denne periode. Dette findes da re-artikuleringen tager sit 

udgangspunkt i samme kæde af elementer. Med ovenstående artikulation placerer Venstre sig i en 

særlig realistisk position, og ‘grøn realist’ bliver heraf en position, der aktivt kan indtages. En mod-

satrettet – urealistisk – position må derfor også kunne siges at gøre sig gældende i Venstres 
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iagttagelsesperspektiv. Denne pointe kan sige at bakke op om identificeringen af ‘grøn realisme’ som 

diskursens tomme betegner, eftersom der i fremkomsten og betydningsgivningen af den tomme be-

tegner, ifølge Laclau, etableres en grænse for betegnerens meningstilskrivelse i form af diskursens 

konstitutive yderside og heraf en antagonisme.  

Hvis grænsedragningen til det ekskluderende ydre (den konstitutive yderside) ikke fandt sted, ville 

det ikke være muligt for Venstre at ækvivalere elementerne som en midlertidig fiksering af mening 

(Laclau 2002: 135-137). Ydermere bunder spørgsmålet om, hvorvidt Venstre iagttager andres klima-

indsats som realistisk eller ej i, hvordan de konkret anskuer den grønne omstilling:  

“Bliver den grønne omstilling dyr for stat og erhvervsliv – og dermed forringer kon-

kurrenceevne, vækst og beskæftigelse – er der heller ingen i udlandet, der finder den 

danske vej attraktiv. Derfor skal klimaindsatsen tilrettelægges sådan, at den på én 

og samme tid er omkostningseffektiv og understøtter vækst, beskæftigelse og konkur-

renceevne for dansk erhvervsliv. […] Danmark viser, at den grønne omstilling kan 

indrettes omkostningseffektivt og under hensyntagen til vækst, beskæftigelse og kon-

kurrenceevne.” (Folketingstidende 2015: 1-2).  

En klimaindsats dømmes urealistisk, hvis der ikke tages højde for det danske erhvervsliv, eftersom 

det ifølge Venstre vil påvirke den danske konkurrenceevne, vækst og beskæftigelse. Det bliver altså 

tydeligt, hvordan Venstre konstruerer et iagttagelsesperspektiv, hvor de står for en realistisk klima-

indsats, der realiseres via en grøn omstilling med hjælp fra den private sektor. Grøn omstilling bliver 

måden hvorpå, og legitimeringen af, hvorfor Venstre kan kalde sig selv grønne realister. Derfor åbnes 

der således op for spørgsmålet om, hvordan den grønne omstilling politisk skal realiseres.  

3.1.3.2 Meningsskabelsen sker nu gennem ‘grønne’ elementer 

I kraft af klimabegrebets udbredelse og inddragelse i andre politiske områder kan selve meningen bag 

begrebet iagttages at få mere abstrakte konnotationer end tidligere. En mulig forklaring på denne 

udvikling kan findes i selve de elementer, der af Venstre knyttes til denne fases tomme betegner.  

 

Element: Grøn omstilling 

Et af de centrale elementer Venstre forsøger at artikulere rundt om den tomme betegner for at tilskrive 

mening, er grøn omstilling. Ifølge vores empiri har Venstre anvendt grøn omstilling siden 2009, men 
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der synes det kun vagt beskrevet. I regeringens klimapolitiske redegørelse fra 2015 kan en mere kon-

kret iagttagelse af elementet iagttages. Hvor daværende energi-, forsynings- og klimaminister Lars 

Christian Lilleholt forklarer:  

”Danmark skal fortsat være et af de førende lande i den grønne omstilling. Vi skal 

præge de øvrige EU-lande til at fastlægge ambitiøse mål og politikker i fællesskab, 

og Danmark skal tage en væsentlig del af ansvaret for at indfri disse mål. Vi skal 

være ambitiøse, men vi skal frem for alt være realistiske. Bliver den grønne omstil-

ling dyr for stat og erhvervsliv – og dermed forringer konkurrenceevne, vækst og 

beskæftigelse – er der heller ingen i udlandet, der finder den danske vej attraktiv.” 

(Folketingstidende 2015: 1). 

Her artikulerer Venstre elementet grøn omstilling om den tomme betegner ved at lægge vægt på, at 

den grønne omstilling frem for alt skal være realistisk. Hvis ikke dette hensyn tages, går det ud over 

andre politiske interesseområder, herunder konkurrenceevne, væksten og beskæftigelsen. Vi konklu-

derer ligeledes, at Venstre iagttager andre partier som værende urealistiske, idet de netop ikke med-

tænker, hvilke konsekvenser en grøn omstilling vil have for Danmark, hvis man ikke havde nogen 

forbehold i henhold til omstillingens størrelse. Dette illustrerede Lilleholt ved at forklare, at omverden 

ikke vil finde den danske omstillingsmodel attraktiv, fordi den vil forringe de førnævnte områder. 

Samme år under en politisk forhandling blev Lars Christian Lilleholt spurgt ind til Danmarks kli-

mamål, hvor han beskrev regeringens – herunder Venstres – iagttagelser af en grøn omstilling. Her 

bemærker Lilleholt:  

 

”Så vil jeg sige, at for os handler det om, at vi fører en realiserbar og fornuftig klima- 

og energipolitik, hvor mål og midler hænger sammen på en fornuftig måde. Det er 

også baggrunden for den politik, vi har ført, siden vi fik regeringsansvaret, og der er 

det helt afgørende for os, at vi fortsætter den grønne omstilling, men at vi gør det på 

en måde, så vi også er i stand til at betale regningen for det.” (Lilleholt, 2015). 

I citatet binder Venstre elementet grøn omstilling sammen med den økonomisk tankegang, som Ven-

stre allerede praktiserede i de forrige faser. Lilleholt synes at iagttage på vegne af Venstre, at for at 

have en realistisk og fornuftigt grøn omstilling er man politisk nødt til at medtage, hvilke konsekven-

ser sådan en omstilling vil have på den danske økonomi. I forhold til det forhenværende citat kan der 

iagttages to modsatrettede udtalelser. Den ene iagttager, at en grøn omstilling frem for alt skal være 
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realistisk, hvor den anden iagttagelse tilkendegiver, at den grønne omstilling i sig selv er afgørende. 

Lilleholt får i ovenstående citater anfægtet to forhold i hans iagttagelse af selve omstilling: 1) at der 

ved en grøn omstilling skal tages forbehold for andre politiske område, og 2) at omstillingen i sig selv 

skulle være afgørende. Men hvis omstillingen er definitiv for samfundet, hvorfor skal der så tages 

forbehold? Hvad hvis konsekvenserne følger af at være tilbageholdende i den grønne omstilling? 

Derudover kan der iagttages, at Venstre også i denne fase finder det væsentligt, at inddrage økono-

miske faktorer i deres klimapolitiske kommunikation. Dette kan også ses at gøre sig gældende i fase 

1 og 2, hvor blandt andet den tomme betegner fra fase 2, Venstres slogan: mere miljø for pengene, 

synes at spille en afgørende rolle i Venstres måde at anskue klima på. Hvilket også iagttages at være 

gældende i fase 3, hvor grøn omstilling tilskrives mening, hvis omstillingen udføres på en måde, der 

kan betale sig. Venstre stiller forbehold over for klimaet i henhold til om det rentabelt eller ej. Vi kan 

derfor argumentere for, at Venstre har en blind plet i deres iagttagelsesblik, eftersom partiet har svært 

ved at betragte klimaet, hvis ikke klima kommunikationen foregår ud fra forskellen økonomisk for-

svarligt/økonomisk uforsvarligt. Dermed siger vi ikke, at Venstre tager fejl i deres iagttagelser, hvad 

angår klimaet, men at deres klimapolitiske kommunikation støder på udfordringer, hvis partiet iagt-

tager klimaet i kontekster, hvor økonomiske begreber ikke gør sig gældende.  

Afslutningsvis iagttages det, at Venstre betegner den konstitutive yderside ved at sige, at hvis der skal 

være noget hold i en grøn omstilling, er den nødt til at være båret af fornuft. Lilleholt ekspliciterer 

netop dette: ”… for os handler det om, at vi fører en realiserbar og fornuftig klima- og energipolitik, 

hvor mål og midler hænger sammen på en fornuftig måde.” (Lilleholt, 2015). Tilgange til en grøn 

omstilling, der tager sig anderledes ud, er urealistiske og uholdbare, fordi der – ifølge Venstre – ikke 

er nogen sammenhæng mellem måden, man opnår omstillingen på og det mål, man har med den 

grønne omstilling. 

 

Element: Grøn vækst 

Et andet væsentligt element, som partiet iagttager igennem i forsøget på at meningsudfylde den 

tomme betegner er: grøn vækst. Det at skabe grøn vækst kan iagttages som at spille en central rolle i 

Venstres konstruktion af sig selv som et klimavenligt parti. Partiet italesætter relationen mellem den 

nationale klimaindsats og grøn vækst som følgende:  
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“En ambitiøs national klimaindsats skal gå hånd i hånd med en national grøn vækst-

strategi og sikre, at vi både udnytter det erhvervsmæssige potentiale i den grønne 

vækstøkonomi og samtidig skaber et renere miljø, en rigere natur, et bedre klima og 

tilpasning til klimaforandringerne under hensyn til erhvervslivets konkurrence-

evne.” (Folketingstidende, 2015: 7). 

Som det kan ses i citatet, understreger Venstre, hvordan partiet mener, at en ambitiøs national klima-

indsats og en national grøn vækststrategi sammen bidrager til: “... et bedre klima og tilpasning til 

klimaforandringerne...”. Selvom partiet for første gang omtaler den eksplicitte relation mellem den 

generelle klimaindsats og grøn vækst i 2015, bliver væksten introduceret for første gang ved Lars 

Løkke Rasmussens åbningstale til folketinget: “Det grønne er en vækstmotor, der kan skubbe på job 

og velstand i fremtiden. Og udviklingen af en ny grøn verdensøkonomi er allerede i fuld gang.” (Ras-

mussen, 2009). Her omtales det grønne område som en vækstmotor, der kan sikre job og velstand i 

fremtidens Danmark. Det kan altså iagttages, hvordan ‘det grønne område’ (klima, miljø med videre) 

i analysens sidste fase er det, der kan sikre fremgang og vækst inden for andre politiske områder. Der 

kan dermed identificeres en ændring i forhold til analysens forrige faser, hvor den nationale klima-

indsats tidligere blev kendetegnet ved blandt andet bidraget fra for eksempel finanssektoren. Ændrin-

gen findes interessant, eftersom der kan stille spørgsmål ved, hvorvidt partiets klimapolitiske kom-

munikation nu kan ses at inddrage en del af meningstilskrivelsen af partiets øvrige kommunikations-

områder.  

Gennem Venstres iagttagelse af ‘grøn vækst’ bliver det muligt for specialet at iagttage, hvordan par-

tiet forsøger at konstruere væksten som et væsentligt gennemgående kommunikativt instrument eller 

redskab, der kan sige at tilføje til yderligere lag til meningstilskrivelsen af fasens andre elementer. 

Med instrument skal forstås, at ‘grøn vækst’ bliver en særlig måde at sikre den grønne omstilling:  

“De initiativer, som regeringen tager for at imødegå klimaudfordringerne og skabe 

grundlag for fornyet grøn vækst, bidrager imidlertid også til en bedre forsyningssik-

kerhed. Jo lavere energiforbrug, og jo mere vedvarende energi, jo mindre sårbare 

bliver vi overfor stigende og volatile energipriser. Disse gevinster skal vi huske, når 

vi opgør omkostningerne ved at omstille Danmark i en grøn retning.” (Folketingsti-

dende, 2010b: 3).  
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Der kan altså argumenteres for, at Venstre heraf konstruerer en relation intern mellem elementerne, 

hvor ‘grøn vækst’ kan siges sammenkædes med det at “omstille Danmark i en ny grøn retning”. Ved 

at artikulere en relation mellem de to elementer kan meningstilskrivelsen af den tomme betegner siges 

komme til at fremstå mere homogen og stringent. Findes lignende ækvivalering gældende ved dis-

kursens andre elementer, kan dette tyde på, at re-artikulationen af ‘klima’ i fase 3 er præget af en 

ækvivalenslogik. Dette findes dog på nuværende tidspunkt for tidligt at afgøre, men er en relevant 

faktor at have for øje i analysen af de resterende elementer. 

 

Element: Grøn teknologi 

Fasens tredje meningsgivende element er grøn teknologi. Specialet iagttager heraf at kommunikatio-

nen om de grønne teknologier tager sig anderledes ud i denne fase, hvorfor grøn ses at tilføje særlig 

betydning til begrebet. I 2010 i regeringens grundlagstekst blev det blandt andet udlagt:  

”Vi [Danmark] har solide styrkepositioner inden for grøn teknologi – i forhold til 

energi, miljøteknologi og klimatilpasning. Vi har en stærkt stigende eksport af grøn 

teknologi, som over en 10-årig periode er vokset betydeligt hurtigere end den almin-

delige vareeksport. Og inden for en række grønne brancher er danske virksomheder 

markedsledere. [...] Danske virksomheder skal udnytte den stigende globale efter-

spørgsel efter energi-, klima- og miljøteknologi. Dansk eksport af grøn teknologi skal 

fortsat vokse, og vi skal se flere grønne virksomheder, som er førende inden for deres 

felt.” (Regeringen, 2010: 25). 

I ovenstående citater kan det iagttages, at Venstre udtrykker to forståelser af begrebet ‘grøn teknologi’, 

hvortil den ene er af mere forretningsmæssig karakter. Venstre forsøger tilsvarende enhver anden 

branche at brande noget, i dette tilfælde grøn teknologi som et produkt, Danmark producerer, og som 

kan eksporteres og dermed gøres til en forretning. For det andet iagttager Venstre, at den grønne 

teknologi ser ud til at overstige den almindelige vareeksport. Den anden iagttagelse har en antagoni-

stisk meningstilskrivelse, eftersom Venstre iagttager, at Danmark har en styrkeposition, og at de gerne 

ser, at flere virksomheder eksporterer grøn teknologi og bliver førende inden for deres felt. Davæ-

rende statsminister Lars Løkke Rasmussen forklarede i hans nytårstale i 2010: ”Ved at kapitalisere 

på det forspring i grøn teknologi, vi vitterligt har – og som verden efterspørger.” (Rasmussen, 2010). 

Venstres kommunikation angående grøn teknologis meningstilskrivelse, bygger på en 
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konkurrenceretorik, hvor Danmark har ”førertrøjen”, der er ”os”, og er der ”de andre”. Landet, der 

kommer først i mål, vinder den store pengepræmie.  

Ydermere kan artikuleringen af grøn teknologi identificeres at ske gennem ækvivaleringen af især to 

politiske komponenter: etableringen og udviklingen af en grøn transport og energisektoren. De to 

komponenter konstrueres som grobund for den teknologiske udvikling, der i sidste ende skal resultere 

i en total dansk grøn omstilling: “Det er regeringens langsigtede mål, at Danmark skal være et sam-

fund uafhængigt af fossile brændsler. Regeringen vil understøtte en fuldstændig, grøn omstilling af 

det danske samfund.” (Regeringen, 2010: 25) & “Inden sommerferien indgik vi den bredeste og mest 

ambitiøse energiaftale nogensinde. Og vi har netop fremlagt en ambitiøs klima- og luftplan, der 

blandt andet trykker speederen i bund på den grønne omstilling af transportsektoren.” (Rasmussen, 

2018: 10). Det findes her væsentligt at pointere, at forsøget på at blive uafhængige af fossile brændsler 

for Venstre ikke som sådan ikke er et nyt forslag. Det er dog her, at det for første gang direkte bliver 

italesat som led i en bredere og større klimamæssig politisk strategi om at sikre en grøn omstilling. 

Tidligere var omdrejningspunktet for Venstre, at de ville gøre Danmark uafhængige af leveringen af 

fossile brændsler fra autoritære regimer, hvilket daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen 

udtrykker i følgende citat: “Det er vores afhængighed af olie fra autoritære regimer, som har betydet, 

at en række af de nationer i verden, der bestemt ikke deler vore værdier om frihed og folkestyre, de 

nu kan bruge olievåbnet i udenrigs- og sikkerhedspolitikken.” (ING, 2008).  

Som det kan ses i ovenstående citatet fra 2018 specificeres elementet ‘grøn teknologi’ – og heraf 

tilskrives mening – via det relationelle forhold til transport og energi. ‘Grøn teknologi’ kan dermed 

siges at ækvivaleres med ‘grøn omstilling’ i re-artikuleringen af klima, og heraf muliggøres konstruk-

tionen af en ny diskurs. Eftersom det med analysen blev vist, hvordan en række af elementer spillede 

en central rolle i Venstres forsøg på at fiksere meningen bag den grønne omstilling, åbnes der op for 

spørgsmålet om, hvorvidt elementet ‘grøn omstilling’ ud fra teorien kan anskues som en tom betegner. 

Venstres meningstilskrivelse kan siges at konstitueres af en kæde af elementer, hvori alle elementer 

udgør hver sin del af meningen. Hvis meningsudfyldningen af et element revideres eller gradvist 

ændrer karakter, kan dette forårsage den utilsigtet konsekvens, at betydningen af den tomme betegner 

også kan ændre mening. Ved at fjerne ét element skabes der – grundet den interne relation imellem – 

en kædereaktion af meningsforandring, hvorved konsekvensen bliver, at diskursen i sidste ende grad-

vist kan få ændret sin betydning. 
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3.1.1.4 Venstres grænsedragning og konstruktionen af et “os/dem”-billede 

Som tidligere beskrevet forekommer Venstres iagttagelser som centreret om ‘grøn realisme’ som en 

tom betegner. Det blev ydermere beskrevet i specialets analysestrategiske afsnit, jævnfør afsnit 2.5-

2.7, hvordan diskursen tilskrives mening ved, at iagttagelserne samles med udgangspunkt i en græn-

sedragning til diskursens yderside og etableringen af et antagonistisk forhold. Nærværende afsnit vil 

forsøge at sammenfatte, hvordan disse ses at gøre sig gældende i analysens tredje og sidste fase. 

Ligesom de øvrige faser afsluttes denne analyse med en illustration af den fremanalyserede ækviva-

lenskæde og det, som Venstre italesætter som ikke værende en del af deres diskurs. Grænsedragnin-

gen til diskursens konstitutive yderside sker overordnet med udgangspunktet i fremstillingen af op-

positionens politiske tilgang som urealistisk. Venstre forsøger at manifestere konstruktionen af deres 

egen realistiske diskurs ved at ækvivalere Socialdemokratiets tilgang som en antagonistisk moddis-

kurs: 

“Vi står i løbet af de kommende måneder og skal i gang med vækstforhandlinger, 

hvor målet er at skaffe flere danske jobs, og så kan det godt undre, at regeringen 

spiller ud med det her forslag på det her tidspunkt. På den baggrund må jeg erkende 

og fortælle Folketinget, at Venstre synes, at det her simpelthen er langt, langt over 

målet. Vi bør føre en realistisk og gennemførlig dansk energi- og klimapolitik og ikke 

gå så vidt, som man gør med det her lovforslag. Venstre stemmer imod.” (Lilleholt, 

2014).  

Venstre kan iagttages at fremstå som realistiske ved at fremstille, hvordan regeringens udspil kan ses 

som urealistiske jævnfør ovenstående citat. Det gør Venstre ved at artikulere regeringen som værende 

urealistiske, eftersom de – ifølge Venstre – vælger at fremsætte et klimapolitisk forslag, der i sidste 

ende kan underminere målet i andre. Regeringen gør sig dermed blind for, at de to forslag kommer 

til at stride mod hinanden. Eftersom klimaordfører for Venstre Lars Chr. Lilleholt iagttager, at rege-

ringens klimaforslag: “... kommer til at koste danske arbejdspladser. Det er simpelt hen ikke muligt 

at nå yderligere 6 pct. fra 34 til 40 pct., uden at det kommer til at koste arbejdspladser og dansk 

velfærd. (Lilleholt, 2014).  

Lilleholt forsøger altså i ovenstående citater at underbygge pointen om Socialdemokratiets urealisti-

ske klimaudspil ved at påpege de negative konsekvenser, som udspillet har på andre politiske områder. 

Derved kan grænsedragningen også iagttages at fordre en “os/dem”italesættelse af de to diskurser: 
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“Vi har en lang liste af konkrete og ambitiøse tiltag, som vi allerede har gennemført. Og modsat 

Socialdemokratiet har vi valgt at finde finansieringen til vores grønne visioner.” (Bonnesen, 2018). 

Socialdemokratiets klimapolitik artikuleres altså som urealistisk, eftersom den, ifølge Venstre, ikke 

er bundet op på et konkret finansieringsudspil og endvidere kan siges at være langt over målet. 

”Regeringen arbejder målrettet for at skubbe på den grønne omstilling internationalt. 

Vi har senest forsøgt at skubbe på for mere ambitiøse CO2-krav for biler, og der er 

indgået utallige grønne samarbejdsaftaler med lande rundt om i verden. Danmark 

skal inspirere andre lande og vise vejen til en grønnere og mere bæredygtig fremtid. 

Det passer derfor ikke, når de røde forsøger at male os blå sorte. Nej, det er nærmere 

sort snak.” (Danielsen & Løkkegaard, 2018).  

I citatet forsøger Venstre at afværge en kritik fremsat af Socialdemokratiet om, at Venstre skulle føre 

en sort klimapolitik. Hvortil Venstre iagttager sig selv og Danmark som et grønt foregangsland. Ven-

stre stadfæster ikke Socialdemokratiet som værende sorte, men iagttager præmissen om, at der findes 

en sort klimapolitik, som er det oppositionelle af en grøn klimapolitik, som Venstre har søgt at me-

ningstilskrive gennem en række elementer, hvor farven grøn har syntes at spille en rolle i forhold til 

de politiske tiltags fokus på klimaet. Venstre forsøger hermed at gøre farven grøn til symbol for kli-

mavenlighed, hvorved politiske tiltag, der af Venstre iagttages som ikke-klimavenlige, af partiet sym-

boliseres gennem farven sort. Venstres trafikordfører iagttager ligeledes, at en modsætning til den 

grønne transport er den sorte, hvor han figurativt forklarer at: ”… biler ikke er sorte. Fremtidens bil 

er grøn.” (Lorentzen 2018: 13). Venstre viser i de to citater en sproglige iagttagelse, der skelner mel-

lem, når noget er grønt og dermed klimavenligt, og når noget er sort og dermed modarbejder klimaet. 

Ovenstående pointer sammenfattes i nedenstående figur, der skildrer diskursens ækvivalenskæde og 

konstitutive yderside. 
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Figur 4: Ækvivalenskæden i fase 34  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1.5 En farvet meningstilskrivelse? 

Efter ovenstående analyse står det nu klart, at de meningsgivende elementer alle har især én ting til 

fælles: ‘grøn’. Om det gælder vækst, transport eller omstilling, forsøges elementets mening at blive 

specificeret ved at tilknytte ‘grøn’ som et slags præfiks til elementet. Ordet ‘grøn’ kan grundet dets 

almene associationer umiddelbart iagttages som et klimavenligt tiltag, en bekræftelse af dette kræver 

først og fremmest en nærmere analyse af selve udspillets politiske indhold. Som eksempel kan ‘grøn 

transport’ ved første øjekast iagttages som en specificering i forhold til blot elementet ‘transport’, 

men eftersom der kan argumenteres for, at ‘grøn’ i sig selv er tomt og derfor uden entydig definitiv 

karakter, bliver specificeringen af symbolsk karakter. Farven grøn kan symbolisere bæredygtighed, 

klimabevidsthed med mere, men dets konkrete mening synes at være afhængig af ens klimapolitiske 

ståsted. 

“Regeringens grønne vækststrategi bygger på et tæt samspil med erhvervslivet og 

vidensinstitutionerne. Regeringen har i den forbindelse afholdt et grønt temamøde i 

 
4 Ydersiden udtrykker ikke et politisk projekt, men en intern konstruktion. 
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Vækstforum, og klima- og energiministeren har nu taget initiativ til et Grønt Dialog-

forum.” (Folketingstidende, 2010a: 7). 

Ovenstående citat stammer fra regeringens klimapolitiske redegørelse, hvor farven ‘grøn’ bruges i tre 

forskellige sammenhænge: grøn vækststrategi, grønt temamøde og grønt dialogforum. Det findes 

heraf essentielt at have for øje, at ‘grøn’ bruges til at fremhæve forskellige aspekter i budskabet. Som 

analysen har vist, forekommer der ikke én fælles klimapolitisk forståelse (der ses således uoverens-

stemmelse i, hvilke konkrete målsætninger eller visioner der resulterer i den mest effektive klimaind-

sats), men det kan ses, at dette differentieres, alt efter om debatten anskues fra et liberalistisk, kon-

servativt eller socialistisk udgangspunkt (for uddybning se; Almlund, 2019: 32-37). Med udgangs-

punkt i Yannis Stavrakakis videnskabelige artikel “Green Ideology: A discursive reading” (1997) vil 

dette afsnit fremlægge en diskussion af, hvordan Venstre gennem anvendelse af farvesymbolik for-

mår at knytte fasens forskellige “grønne” udspil sammen i deres forsøg på at artikulere sig selv som 

et parti, der besidder en grøn ideologi.  

Stavrakakis’ tese er, at selvom et partis ideologi som udgangspunkt centreres om meningsudfyldnin-

gen af en ‘grøn’ tom betegner, betyder dette ikke nødvendigvis, at partiets ideologi (politik) i realite-

ten er grøn (Stavrakakis, 1997: 266). Ofte forsøger aktører at transformere deres ideologi ved at tilføje 

‘grøn’ som begreb. Dog overser aktørerne – bevidst eller ubevidst – at meningstilskrivningen i teorien 

baseres på en betegner uden ‘essentiel positiv mening’. Der er således indlejret en vis usikkerhed i 

meningstilskrivelsen (og heraf i den politiske kommunikation), der vedrører, hvorvidt modtageren af 

kommunikationen tilskriver den værdi, som partiet forsøger at tilføje betegneren (Stavrakakis, 1997: 

270-272)  

Elementers identitet forsøges dermed ændret, ved at den artikulatorisk praksis centreres om symbo-

likken: grøn = klimavenligt. Ved at sammenføre elementer fra “hver deres diskurs” (grøn + vækst = 

grøn vækst), kan der argumenteres for, at Venstre forsøger at fremstille diskursen som samlet og 

ideologisk opbundet, eftersom de i partiets klimapolitiske kommunikation ikke iagttages som tilhø-

rende hver deres diskurs, men nu som tilhørende én samlet. Venstre formår på denne måde at artiku-

lere en række kendte politiske punkter, for eksempel: vækst og/eller transport, omkring en ny beteg-

ner: grøn realisme. Partiets ideologiske grundlag kan dermed iagttages at blive videreført i forsøget 

på etablerer en “ny” diskurs. Eftersom det ideologiske udgangspunkt i den “nye” diskurs i bund og 

grund er det samme som tidligere, kan det hævdes, hvordan tilskrivningen blot forekommer som 

gammel vin på nye flasker (Stavrakakis, 2000: 101-106).  
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Brugen af farver kan blandt andet siges at have to funktioner: 1) tilføje en ny/revideret mening til 

diskursen via farvers symbolske karakter, og 2) fremstille artikuleringen. Som det blev bemærket i 

afsnittets indledende bemærkninger, vil Venstre dog aldrig med sikkerhed direkte kunne iagttage, 

hvorvidt vælgerne godtager Venstres meningstilskrivning eller ej – medmindre dette eksplicit tilken-

degives. Spørgsmålet om hvorledes deres artikulatoriske forsøg vurderes succesfuldt, er uden for 

dette specialets øjemed. Ligeledes kan det siges, at spørgsmålet om, hvorvidt farven ‘grøn’ indeholder 

mening i det konkrete tilfælde, afhænger af den specifikke modtager af kommunikationen.  

Endvidere skal det nævnes, at ovenstående deldiskussion alene havde til formål at åbne for en dis-

kussion af, hvordan farver kan anvendes kommunikativt i forbindelse med ønsket om en ændring af 

organisationens politiske kommunikation og dennes fremståen eksternt såvel internt. Afslutningsvis 

findes det interessant at diskutere, hvordan brugen af tomme betegnere kan resultere i en potentielt 

større grad af vælger- og medlemsmobilisering. Ifølge Emil Husted (2020) kan tomme betegnere 

netop anvendes i et forsøg på at indfange en større andel identiteter til det politiske projekt, da den 

tomme betegner formår at appellere til mange. (Husted, 2020: 22, working paper). Effekten af at 

bruge farven ‘grøn’ bliver desuden, at den for den almene vælger står i kontrast til farverne ‘rød’ og 

‘blå’ og dermed fremstår mere “tom” og derfor kan appellere bredere. Venstre kan dermed bruge den 

tomme betegner, herunder en ‘tom’ farve, som politisk “branding” i et forsøg på at sikre, at flest 

mulige identiteter kan spejle sig i deres politiske projekt (Husted, 2020: 22, working paper). Og heri-

gennem skaffe sig en potentielt større vælger- og/eller medlemstilslutning. 

3.2 Delkonklusion 

Efter ovenstående analyse findes det tydeligt, hvordan der forekommer en gradvis udvikling i Ven-

stres iagttagelse af ‘klima’ fra 1997 til 2018. Det blev heraf tydeligt, hvordan udviklingen blandt 

andet sker på baggrund af en række dislokerende faktorer, der kan sige at bryde med partiets hidtidige 

iagttagelse af klimaet. Som det blev fremanalyseret i fase 1, kan Venstres iagttagelsesprogram i star-

ten kendetegnes ud fra en differenslogik, eftersom det blev tydeligt, hvordan Venstre meningstilskri-

ver gennem en række prioriterede elementer uden tilstedeværelsen af en tom betegner. Elementerne 

differentieres og kommer sammen til at stå for meningsudfyldningen af diskursen.  

Overgangen fra fase 1 til 2 kan siges at markere et skifte i Venstres diskurskonstruktion, hvor diffe-

renslogikken ‘byttes ud’ med en ækvivalenslogik. Venstres iagttagelse af klima centreres om artiku-

lationen af ‘mere miljø for pengene’ som tom betegner, og ved en grænsedragning til diskursens 
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yderside. Endvidere sammenkædes nuværende og nye elementer i en ækvivalenskæde. Med intro-

duktionen af nye elementer udviskes indholdet af den tomme betegner, og dermed også Venstres 

iagttagelse af klimaet. Noget lignende kan ses at gøre sig gældende i delanalysens sidste fase. Med 

afholdelse af det internationale COP15-møde inddrages en række udviklingslande i kampen for kli-

maet. Inddragelsen fordrer en ny måde at tænke klimastrategi på, og ‘grøn realisme’ bliver denne 

fases tomme betegner. Nye elementer ækvivaleres i kæden, og indholdet i klimadiskursen fremstår i 

fase 3 endnu mere uklar end tidligere. Der kan altså argumenteres for, at den konstante introduktion 

af nye elementer i ækvivalenskæden i resulterer i en overdetermination i artikuleringen af klimadis-

kursen, hvorfor den i stigende grad kommer til at fremstå som abstrakt, i takt med at faserne skrider 

frem. For at illustrere ovenstående udvikling vil analysens fund sammenfattes i én samlet figur. 
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Figur 5: Illustration af udviklingen af Venstres klimadiskurs fra fase 1-3 
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4.0 Delanalyse 2: Analyse af Venstres klimapolitiske kommunikation ved folke-

tingsvalget 2019 
 

Nærværende delanalyse vil have sit empiriske startpunkt ved Lars Løkkes Rasmussens valgudskri-

velse tirsdag d. 7. maj 2019. Dette er valgt, da specialet ønsker at undersøge Venstres nutidige klima-

diskurs, hvor nutiden betragtes som tiden siden valgudskrivelsen, og fordi tiden efter valgudskrivel-

sen kan iagttages at ryste partiets organisatoriske selvforståelse. En rystelse der får konsekvenser for 

måden, hvorpå klimapolitikken tænkes internt i partiet. Analysens nutidige blik er derfor ikke empi-

risk kronologisk defineret, men baseres derimod på en arbitrær analytisk distinktion, der markerer et 

brud med specialets historiske skildring. Dette nybrud i undersøgelsen hænger sammen med, at der 

ved valgsudskrivelsen ses en form for opgør med den tidligere antagonisering. Rasmussen udgiver 

kort tid efter valgudskrivelsen bogen Befrielsens øjeblik, hvori han skildrer en række personlige tan-

ker vedrørende partiets politiske situation. Bogen er først og fremmest en personlig skildring og ud-

trykker ikke Venstres officielle politiske ståsted. Et af bogens efterfølgende omdrejningspunkter var 

Rasmussens forsøg på at åbne op for inddragelsen af Socialdemokratiet i et bredt politisk SV-samar-

bejde (Nielsen, 2019). 

  

I forlængelse heraf findes det altså essentielt at nævne, at bogen ikke er en skildring af partiets kli-

mapolitiske linje, men den generelle politiske linje, hvorfor Rasmussens pointe om inddragelsen af 

Socialdemokratiet ikke ses i relation til udformningen af klimapolitikken, men som et gennemgående 

politisk samarbejde på tværs af flere områder. Rasmussens betragtning videreføres efter valget af 

Venstre nye formand Jakob Ellemann-Jensen, men kan iagttages at skildre fløjene som partiets nye 

modstandere, mens Troels Lund Poulsen og Karsten Lauritzen stadig iagttager Socialdemokratiet som 

partiets politiske modstandere. Argumentet for ikke blot at medtage folketingsvalget i den historiske 

analyses sidste fase beror altså på tesen om, at valgudskrivelsen som hændelse rystede forståelsen af, 

hvem Venstre var som parti, og hvordan klimapolitikken kunne tænkes. Det bliver altså interessant 

med den nutidige analyse at undersøge, hvordan klimapolitikken ved folketingsvalget har sit udgangs-

punkt i en ændret selvforståelse og ikke en ændret forståelse af selve klimabegrebet, som det tidligere 

var tilfældet.  

 

I delanalysen vil vi inddrage Laclaus populismebegreb til at anskueliggøre, hvordan Venstre tilskriver 

sig selv mening ved kommunikativt at skildre sin klimapolitiske selvforståelse. Jævnfør afsnit 2.8 

anvender specialet populismebegrebet til at skildrer en politisk logik, der viser, hvordan Venstre 
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identificerer sig klimapolitisk. Specialet henregner det som populisme, når partiets klimapolitiske 

identificering kan iagttages at blive formet gennem en antagonisering. Hvilket vil belyses ved at frem-

analysere, hvordan Venstre beskriver det antagonistiske os/dem-billede ved hjælp af elementerne 

samt de politiske krav, Venstre stiller til modparten. Derfor vil vi også vise, hvilken grad af populisme 

Venstre kan tilskrives. Men hvad betyder gradsspørgsmålet i forhold til Venstres klimapolitiske iden-

titet? Det betyder, at i jo højere grad Venstre agerer populistisk, des tydeligere spiller det antagoni-

stiske en rolle, og dermed ses en intensiveret ækvivalenslogik. Praksisnært betyder det, at des mere 

plads Venstre tildeler antagoniseringen, altså iagttagelsen af andre partiers kommunikation angående 

klimaet, des mere populistiske vil Venstre forekomme. Vi tilslutter os derfor Allan Dreyer Hansens 

operationalisering af Laclaus populismebegreb, eftersom han argumenterer for, at det ikke giver me-

ning at tale om forekomsten af populisme, idet der ifølge Hansen, altid vil være en grad af populisme, 

og derfor er det ikke fænomenets forekomst, men gradsspørgsmålet der åbner op for forståelsen af 

den politiske identitet (Hansen, 2017: 17). Efter analysen vil det diskuteres, hvilke fordele og ulemper 

Venstres brug af populisme kan iagttages at medføre, og endvidere, hvordan Venstre kan iagttages at 

benytte en anti-populistisk populismelogik. 

  

Som beskrevet i foregående analyse kan Venstres kommunikation fra start 00’erne iagttages i stigende 

grad at blive præget af en ækvivalenslogik. Det vil derfor blive undersøgt, hvorvidt en fortsættelse af 

denne logik kan iagttages at gøre sig gældende i partiets nutidige klimapolitiske kommunikation, eller 

om partiet kan siges at have ændret kommunikativ strategisk kurs ved hjælp af en differentieret me-

ningstilskrivning. Venstres klimapolitiske kommunikation kan ved seneste folketingsvalg kendeteg-

nes ud fra partiets italesættelse af et øget fokus på, hvordan der - politisk og praktisk – sikres ‘ægte 

grønne løsninger’. ‘Ægte grønne løsninger’ bliver iagttaget som det, der binder partiets meningstil-

skrivning af klimadiskursen sammen, og vurderes derfor som diskursens tomme betegner. Denne 

binding sker ydermere i tæt relation til partiets italesættelse af diskursens konstitutive yderside og 

etableringen af et antagonistisk forhold. Ved første øjekast synes dette umiddelbart at danne rammen 

for en ækvivalenslogik. Som beskrevet i nærværende speciales afsnit 2.8, er det dog for tidligt at 

vurdere dette, eftersom diskursens totalitet findes essentiel at have for øje gennem hele analysen. 

Diskursens tomme betegner vil derfor i første omgang blive behandlet. 
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Afslutningsvis findes det ydermere relevant at gøre det klart, at Venstre kan iagttages at have gjort to 

forskellige kommunikative tilnærmelser til Socialdemokratiet i 2019. Hvortil den første blev foretaget 

gennem Venstres forhenværende formand Lars Løkke Rasmussen, og den anden af Venstres nuvæ-

rende formand Jakob Ellemann-Jensen. Eftersom vi kun fokuserer på Ellemann-Jensens, iagttager vi 

det som værende vigtigt, at eksplicitere, hvorfor Rasmussens skildring af Socialdemokratiet ikke ind-

drages i nærværende undersøgelse. Dette findes essentielt, da Rasmussens perspektiv åbner op for 

mere end blot et brud med partiets klimaforståelse, men i stedet kan iagttages som et opgør med 

partiets organisatoriske selvforståelse. 

 

4.1 Tom betegner: ‘Ægte grønne løsninger’ 

 

Den 7. maj 2019 udskriver Lars Løkke Rasmussen folketingsvalg. I en artikel på Venstres hjemme-

side forklarer han, hvordan Danmark har brug for et stærkt lederskab. Dette kan Venstre sikrer Dan-

mark:  

  

“Målet er et godt valgresultat, der sikrer, at Danmark fortsat har en Venstre-ledet 

regering med mig i spidsen. Men hvorfor? Fordi, vi er bedst til at lede landet. Verden 

er i forandring. Spændinger mellem øst og vest stiger. Klimaet ændrer sig hastigt, og 

flygtninge og migranter fra syd udfordrer Europa og Danmark. Derfor har Danmark 

brug for et erfarent lederskab, der kan træffe de rigtige beslutninger. Især, når de er 

svære.” (Venstre, 2019). 

  

Ydermere bliver det tydeligt i citatet, hvordan Rasmussen mener, at et stærkt lederskab blandt andet 

består i at træffe de rigtige beslutninger som løsning på de udfordringer, som Danmark, ifølge ham, 

står overfor. Klimaet er én af disse. Derudover kan det iagttages, hvordan Venstre hovedsageligt for-

søger at tilskrive mening til deres klimapolitik via et stigende fokus på ægte grønne løsninger. Dette 

kan blandt eksemplificeres ved følgende citat fra partiets hjemmeside: “De grønne initiativer, rege-

ringen5 har i sit finanslovsudspil, vil vi matche. Men der er brug for mere. Der er brug for ægte 

grønne løsninger og handling, og at der hurtigst muligt bliver indgået en bred politisk klimaaftale 

med konkrete initiativer og finansiering.” (Venstre, 2020f). En stærk leder bliver altså i klimamæssig 

regi konstrueret som én, der træffer de rigtige beslutninger og sikrer ægte grønne løsninger. Det at 

 
5 Artiklen er skrevet efter folketingsvalget, hvorfor der henvises til den socialdemokratiske regering 
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skaffe ‘ægte grønne løsninger’ bliver af Venstre artikuleret som en bestemt position, der kan besiddes, 

og en position som partiet agter at indtage. Som det formuleres i ovenstående citat, ønsker Venstre at 

gå skridtet videre end regeringen, og dette ekstra skridt indbefatter grønne løsninger og handling. 

Partiet forsøger herigennem at skildre sig som den politiske aktør, der besidder lederskabspositionen, 

der gennem ‘det ekstra skridt’ (grønne løsninger) tør at træffe “de rigtige” beslutninger. Denne posi-

tionering synes dog først og fremmest at være mulig, hvis det lykkedes at skildre regeringen som 

værende i besiddelse af de modsatte værdier, og regeringen (Socialdemokratiet) iagttages heraf som 

ikke værende i stand til at indtage positionen som Danmarks stærke leder gennem sikringen af ‘ægte 

grønne løsninger’. Altså gennem en grænsedragning til diskursens konstitutive yderside. Der kan 

derfor argumenteres for, at Venstre aktivt bruger ydersiden til defineringen af diskursens inderside. 

Dette vil nærværende afsnit nu undersøge yderligere.  

 

Gennem valgkampen kan det iagttages, hvordan Venstre aktivt bruger diskursens konstitutive yder-

side til at fremstille, hvorfor de – i modsætning til Socialdemokratiet (og/eller venstrefløjen) – er i 

stand til at styre Danmark gennem et stærkt lederskab. Det findes ydermere interessant, hvordan me-

gen af empirien, hvori Venstre eksplicit formulerer, hvad de mener med et ‘stærkt lederskab’, og 

heraf hvad de ægte grønne løsninger består i, først er tilgængeligt efter selve valgkampen. Troels 

Lund Poulsen, på det tidspunkt Venstre finanspolitiske ordfører, udtaler i en analyse i Venstres med-

lemsblad følgende om den fremtidige retning, som Socialdemokratiet forsøger at lede Danmark i:  

  

“Papiret [Poulsen henviser til et forståelsespapir formuleret af Socialdemokratiet, 

red.] indeholder primært en lang række luftige løfter uden konkret politisk indhold. 

Og som sædvanlig er der heller ikke mange ord om, hvor pengene skal komme fra. 

En ren og skær rød ønskeliste, som danskerne i sidste ende risikerer at komme til at 

betale regningen for. Det gælder eksempelvis klimapolitikken. Regeringen bryster 

sig af store, grønne ambitioner. I Venstre er vi helt enige om, at vi skal have store 

visioner og ambitioner, når det gælder bæredygtighed og grøn omstilling. Men i ste-

det for at komme med konkrete løsninger har regeringen travlt med at stresse og 

modarbejde det erhvervsliv, som er helt afgørende for, at vi kommer i mål med den 

grønne omstilling. Det vil have den modsatte virkning.” (Poulsen, 2019: 16).  
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Som det kan ses i ovenstående citat, forsøger Poulsen at fremstille Socialdemokratiets politik ud fra 

analogien om en ønskeliste, der blot indeholder “luftige løfter uden konkret politisk indhold”. Endvi-

dere ekspliciterer Poulsen ovenstående i relation til partiets klimapolitik, at de ikke er i stand til at 

komme med konkrete løsninger. Dertil beskrives de som at have travlt med at stresse og modarbejde 

erhvervslivet. Alle tre faktorer der umiddelbart ikke synes ønskværdige for en politisk leder.  

 

Gennem den konstitutive yderside forsøger Venstre altså at fremstille sig selv som værende i besid-

delse de diametralt modsatte værdier end regeringen. Før udvalget udtrykker Rasmussen – partiets 

mangeårige formand - direkte, hvorfor han mener, Venstre er en god leder, med begrundelse i at der 

er ‘blå tråd’ (Rasmussen afviger fra at bruge ‘rød tråd,’ som ellers er det korrekte faste udtryk. Afvi-

gelsen skyldes formentlig den røde farves association til Socialdemokratiet) og en kontinuerlig bro 

mellem partiets beslutninger: “Der er en blå tråd i Venstres lederskab, og kontinuiteten bygger bro 

mellem generationer af beslutninger. Vi er et moderne parti, men vi høster fra frø, som blev sået for 

150 år siden. Og det er unikt i en tid, hvor visse andre partiet har travlt med at tørre sko af i fortiden 

og ikke husker egne beslutninger” (Rasmussen, 2019: 7). Citatet synes også at understrege pointen 

om, hvordan der tilskrives mening ved hjælp af en tydelig distancering. På denne måde forsøger Ven-

stre at positionere sig på inderside af diskursen ved at fremstille partiet som modsat og hermed placere 

Socialdemokratiet på ydersiden. Det bliver således tydeligt, hvordan den konstitutive yderside får en 

afgørende betydning i relation til at definere den tomme betegner og diskursens inderside. 

  

En anden interessant observation er, hvordan Venstre tilføjer ‘rød’ til deres kommunikative farve-

symbolik. Ovenstående eksempel med ‘rød ønskeliste’ er ikke det eneste sted, hvor der trækkes på 

farveassociationer eftersom Venstre blandt andet også omtaler afgifter og finansloven som røde. Det 

findes essentielt at nævne i forlængelse heraf, at det, der er i praksis meningsudfylder den tomme 

betegner, er de relaterede elementer, der kan iagttages at blive tilknyttet. Som tidligere nævnt spiller 

elementerne en helt central rolle i en analyse af den undersøgte diskurs, hvorfor disse – ligesom de 

forrige analyser – tildeles hver deres respektive afsnit i analysen, hvor de ikke analyseres yderligere 

i dette afsnit. For overblikkets skyld er diskursens inderside og konstitutive yderside illustreret ne-

denstående figur med udgangspunkt i grænsedragningen mellem de to sider. 
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Figur 6: Illustration af diskursens inder- og yderside 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Venstres antagonisering ved folketingsvalget 2019 

 

Ved hjælp af Venstres tomme betegner og grænsedragningen til diskursens yderside formår partiet at 

konstruerer et antagonistisk os/dem-forhold. “Os” konstrueres heraf som Venstre, der formår at posi-

tionere sig selv som partiet der via stærkt løsningsorienteret lederskab formår at facilitere ‘ægte 

grønne løsninger’ til gavn for klimaet. I modsætning hertil bliver Socialdemokratiet konstrueret som 

et antagonistisk “dem”. I april 2019 forklarer Lars Christian Lilleholt til Information, at der siden 

2001 har været en borgerlig ledelse i Danmark i 14 ud af de 18 år. Lilleholt tilføjer: ”Det er os [Ven-

stre], der har taget politisk ansvar for hele den grønne omstilling.” (Bahn, 2019). Hvorimod Social-

demokratiet - ifølge Lilleholt - hellere ville føre valgkamp end at handle på klimaforandringerne og 

den grønne omstilling. Lilleholt udtrykker i forlængelse heraf: ”Der var ikke politisk vilje. Socialde-

mokratiet ville ikke tage ansvar for at lave en aftale inden jul. Der var gået valgkamp i den. Det er 

synd for klimaet. Og det er synd, at der er så mange, som vil gøre det til en kampplads om højre mod 

venstre. Det skuffer mig.” (Bahn, 2019). På den måde antagoniserer Venstre Socialdemokratiet for at 

fokuserer på andet end klimaet, mens samtidig at fremstille Venstre som partiet der har stået for den 

grønne omstilling gennem nyere tid.  

 

’Ægte grønne 

løsninger’ 
’Rød ønskeliste’ 

Indersiden Ydersiden 

Differenslinjen 
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Som vist i ovenstående sker dette gennem en tydelig grænsedragning til diskursens konstitutive yder-

side, hvorfor det herigennem bliver muligt for Venstre at fremstille Socialdemokratiet som et parti 

der modarbejder den danske klimaindsats, og i stedet - ifølge Venstre - blot kommer til at præsentere 

en ønskeliste, uden reelle løsninger jævnfør figur 6. Venstres distancering til diskursens yderside, 

som præsenteret i ovenstående afsnit, kan dermed også iagttages som at konstruere et antagonistisk 

forhold til Socialdemokratiet. Venstres klimadiskurs bliver således under folketingsvalget tilskrevet 

mening gennem antagoniseringen og grænsedragningen til diskursens konstitutive yderside. Venstres 

antagonisering ekskluderer dermed Socialdemokratiet og kan iagttages som et forsøg på at øge dis-

kursens relevans i en klimapolitisk kontekst. Specialet mener derudover at kunne iagttage en skif-

tende antagonisering efter folketingsvalget, hvor Socialdemokratiet ikke længere konstrueres som 

diskursens yderside, men i stedet forsøges at italesættes som værende på indersiden af diskursen, 

hvortil venstrefløjen af partiets formand artikuleres som diskursens nye yderside. Partiets nye græn-

sedragning kan altså åbne op for en foranderlig antagonisering efter folketingsvalget. Dette vil blive 

beskrevet i delanalysens afsnit 4.8. De nedenstående afsnit vil behandle klimadiskursens meningsgi-

vende elementer.  

 

4.3 Element: ‘Ansvarligt politisk lederskab’ 

 

Et af de mest væsentlige elementer, der træder frem i Venstres nutidige periode, er, hvad Venstre 

beskriver som politisk ansvarligt lederskab. Med elementet artikuleres en meningsdannelse, der ind-

befatter, at for kunne fremstå som værende ægte grøn, er man som parti, nødt til også at vise et politisk 

ansvarligt lederskab. Tilbage i april 2019 deltog Venstres tidligere energi-, forsynings- og klimami-

nister Lars Christian Lilleholt i et interview, der omhandlet Venstres politiske ståsted i forhold til 

klimaet. Her påpegede han, at der manglede politisk gåpåmod hos Socialdemokratiet, blandt andet 

når det kom til en politisk aftale angående elbiler. Her kritiserede Lilleholt Socialdemokratiet og for-

klarede: 

  

”Der var ikke politisk vilje. Socialdemokratiet ville ikke tage ansvar for at lave en 

aftale inden jul. Der var gået valgkamp i den. Det er synd for klimaet. Og det er synd, 

at der er så mange, som vil gøre det til en kampplads om højre mod venstre.” (Bahn, 

2019).  
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 I det ovenstående citat fremstiller Lilleholt Socialdemokratiet som et parti, der går mere op i den 

forestående valgkamp, og som et parti, der stadig besidder et sort/hvidt perspektiv, når det kommer 

til politik. Og derfor ser de stadig politik som enten rødt eller blåt. Dertil har Socialdemokratiet ifølge 

Lilleholt ingen politisk vilje, ligesom de mangler vilje til at tage ansvar, eftersom partiet ikke vil stå 

inden for en politisk aftale, i stedet for klimaet fokuserer Socialdemokratiet på valget. Elementet til-

skriver derfor også mening til den konstitutive yderside, i henhold til hvad ”de andre” går op i, og 

dermed hvorfor de fremstår som uansvarlige. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen støtter op om 

denne holdning og fremhævede i Politiken:  

  

”Det store træk er der en række forslag til, og selve teknikken i det her er ikke så 

meget det, min melding handler om. Den handler mere om ansvarligheden i at gøre 

det bredt og på en måde, så vi ikke eksporterer vores problemer, og at vi fortsat skal 

være et grønt foregangsland. Jeg er ikke så religiøs, når det kommer til, hvad vi skal, 

og hvad vi ikke skal.” (Kristiansen & Klarskov, 2019). 

  

Ifølge Ellemann-Jensen handler den politiske linje i forhold til klimaet mere om at favne bredt i det 

politiske samarbejde og dermed vise politisk ansvarlighed. Ved at agerer ansvarligt mener Venstre, 

at Danmark skal være et grønt foregangsland der ikke eksporterer landets CO2-udledninger gennem 

røde afgifter, der får erhvervslivet til at flytte ud af landet med deres CO2-belastninger. Ifølge Venstre 

tager afgifter således ikke hånd om et reelt problem, men flytter problemet ud af Danmark. Ellemann-

Jensen forklarer, at Venstre derfor heller ikke lægger sig fast på bestemte måder at tackle klimafor-

andringerne, eftersom det formentlig vil spænde ben for det brede samarbejde. I forlængelse af det 

ovenstående skal det pointeres, at specialet her iagttager en populistisk anskuelse hos Venstre. Dette 

anskues eftersom Venstre: 1) skildrer et antagonistisk os/dem-billede, hvor Lilleholt (som vist tidli-

gere) kritiserede den manglende ansvarstagen hos Socialdemokratiet, hvortil, Socialdemokratiet ser 

unuanceret på det klimapolitiske samarbejde. Og 2) idet Venstre fokuserer mere på modpartens anta-

gelser end partiets egne. Første eksempel herpå kan findes i Lilleholts ovenstående kritik af Social-

demokratiet. Dertil kan et andet eksempel, findes i måden Ellemann-Jensen forholder sig ”ateistisk” 

til, hvordan klimaloven indholdsmæssigt tager sig ud, og med hvilke løsninger klimaforandringerne 

skal bekæmpes. 
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På Venstres hjemmeside bliver følgende beskrevet: ”Venstre ønsker, at Danmark skal inspirere og 

påvirke andre lande i Europa og globalt gennem politisk lederskab og ved at udbygge vores grønne 

styrkeposition.” (Venstre, 2020g). Det bliver med citatet tydeligt, hvordan lederskab for Venstre i lige 

så høj grad handler om, at inspirere andre lande til at foretage en grøn omstilling. Venstre iagttager 

således, at politisk ansvarligt lederskab handler både om at forvalte sin klimapolitik, men også om at 

tilskynde andre nationer til at påtage deres ansvar ved at være et grønt foregangsland. Lars Løkke 

Rasmussen skildrer i en tale, hvad vores tid kræver for politisk lederskab. Han begrunder blandt an-

det: ”Verden er i opbrud, spændinger stiger mellem Øst og Vest, brexit, gule veste, spørgsmålstegn 

ved værdien af internationalt samarbejde, EU er under pres, klimaforandringerne er tydelige og 

skræmmende […]. Opbrud kalder på samling, rystelser fordrer stabilitet, usikre tider kræver et erfa-

rent, robust og ansvarligt lederskab.” (Rasmussen, 2019a). 

  

Ifølge Rasmussen har de usikre tider ikke bare brug for et lederskab, men et særligt lederskab, der 

lægger vægt på det ansvarlige og det erfarne. Venstres synspunkt bygger på, at klimaforandringerne 

ikke er et hvilket som helst politisk problem. Ellemann-Jensen lægger vægt på: ”… det [klimaet] her 

er noget, som kommer til at have betydning for verdens fremtid og for danskernes dagligdag og for 

vores mulighed for at påvirke verden.” (Kristiansen & Klarskov, 2019). Efter valget specificeres den 

politiske ansvarlighed af Venstres Europa-Parlamentsmedlemmer, hvortil medlemmerne gør det til 

et gældsspørgsmål i relation til de fremtidige generationer: “Vi skylder kommende generationer at 

tage ansvar og sikre, at de får mulighed for at leve deres liv i en grønnere verden.” (Løkkegaard, 

Gade & Christensen, 2020: 20). “Ægte grønne løsninger” kræver derfor også et politisk lederskab, 

der udviser ansvarlighed der tør se forandringerne i øjnene.  

 

4.4 Element: ‘Den politiske vilje til handling’ 

 

Et andet element, som er med til at meningsudfylde den tomme betegner i Venstres diskurs, kan siges 

at være spørgsmålet om, hvorledes et parti er villig eller i stand til at foretage den nødvendige priori-

tering eller handling i forhold til at yde en forberedende indsats for klimaet. Inddragelsen af dette 

element kan også iagttages at bidrage til italesættelsen af det antagonistiske forhold, hvorfor denne 

del af meningskonstruktionen også sker med udgangspunkt i en tydelig grænsedragning til diskursens 

konstitutive yderside. 
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Lars Christian Lilleholt udtaler i en artikel på Klima-, Energi- og Forsyningsminsteriets hjemmeside 

følgende: “Regeringen tager om nogen klimaudfordringen alvorligt – og sætter reel handling bag 

ordene. Mere end nogen anden regering har gjort. Vi arbejder hårdt for, at Danmark yder sit bidrag 

til Parisaftalen, og derfor har vi også taget fat i de rigtig svære dele af klimaudfordringen – transport, 

landbrug og lagring af CO2.” (Klima-, Energi- & Forsyningsministeriet, 2019). 

Som det kan ses i ovenstående citat, udtrykker Lilleholt, hvordan Venstre forsøger at distancere sig 

fra tidligere regeringer ved at ’sætte reel handling bag ordene’. Lilleholt forsøger altså at fremsætte 

en klar grænse mellem indsatsen ifølge den Venstre-ledede regeringen og tidligere regeringers indsats, 

idet Venstre iagttager sig selv som handlende og hårdtarbejdende for klimaet. Et andet eksempel med 

lignende italesættelse kan iagttages at gøre sig gældende i en udtalelse fra Venstres tidligere klima-

ordfører Thomas Danielsen:  

”Socialdemokraterne gik til valg på lynhurtig handling, men siden har de udskudt 

alle forhandlinger om en klimahandlingsplan med konkrete tiltag til engang næste 

år. Jeg håber, at regeringen snart lægger reelle grønne løsninger på bordet. I Ven-

stre er vi klar til at forhandle.” (Danielsen, 2019: 5).  

I citatet kan det iagttages, hvordan Venstre bruger den konstitutive yderside aktivt i deres artikulation 

af handlingsaspektet, eftersom Danielsen kan sige at konstruere Socialdemokratiet – modsat Venstre 

– som ikke at være klar eller villige til at handle i forsøget på at skabe ’reelle grønne løsninger’. Først 

og fremmest formår Venstre, gennem antagoniseringen, at konstruere Socialdemokratiet som besid-

dende en manglende vilje i forbindelse med de klimapolitiske forhandlinger, hvilket Venstre finder 

problematisk, eftersom det kan siges at sætte en stoppe for implementeringen af de handlingsoriente-

rede initiativer.  

Det er ikke kun partiets tidligere klimaordfører, der påtaler et ønske om og vigtigheden i at udtrykke 

tydelig politisk handling på klimaområdet. Partiets nuværende formand Jakob Ellemann-Jensen og 

tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler følgende: “Vi gør det for at vise, at vi mener 

det alvorlig, når vi siger, at den grønne omstilling, den starter nu. Vi skal ikke kun tale om mål, vi 

skal også tale om, hvordan man kommer derhen.” (Danmarks Radio, 2019) og “Det er nu – det er nu 

– vi skal udvise samme handlekraft mod klimaforandringer.” (Rasmussen, 2019b). Ud over at Elle-

mann-Jensen og Rasmussen i begge citater tydeligt belyser handlingsaspektet, synes de begge yder-

mere at åbne op for en anden interessant pointe i relation til handlingsaspektet. Nemlig gennem 
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handling – udadtil og indadtil – at kunne – vise, at det er en sag partiet tildeler en stor politisk alvor. 

I samme artikel fra Danmarks Radio kan det endvidere iagttages, hvordan grænsedragningen endnu 

en gang bliver brugt aktivt i forsøget at fremlægge, hvordan Venstres klimapolitik kan iagttages som 

unik i forhold til ‘grønne løsninger’:  

“Vi har en halv milliard mere end det, der er lagt op til fra regeringens side, som vi 

siger skal gå til grønne løsninger. [...] Vi ønsker at prioritere økonomien til det her. 

Det gør vi, dels fordi det er nødvendigt, men også fordi debatten hidtil kun har hand-

let om de 70 procent, altså om målet og ikke om midlet til at nå målet.” (Danmarks 

Radio, 2019).  

Som det kan ses i citatet, forsøger Ellemann-Jensen at skildre Venstre som handlingsorienteret, ved 

at vise, at partiet er villige at komme med et konkret økonomisk løsningsforslag til udfordringen. 

Socialdemokratiet bliver af Ellemann-Jensen ikke iagttaget som værende villige til dette, hvorfor de 

af Venstre ikke anses for at være parate til at diskutere ‘midlet’, men blot ‘målet’. Ligesom i den 

tidligere historiske delanalyse kan det altså diskuteres, hvordan grænsedragningen til den konstitutive 

yderside – i nyere tid – også bliver artikuleret med udgangspunkt i en logik præget af økonomi. Kom-

munikation der ikke nødvendigvis er økonomisk, bliver gjort økonomisk ud fra en bestemt økonomisk 

distinktion: økonomisk prioritering/ikke-økonomisk prioritering. Venstre anskuer politisk handling 

som afhængigt af et økonomisk råderum. Hvis det pågældende parti ikke har en økonomisk redegø-

relse for, hvordan handlingen skal finansieres, dømmer Venstre forslaget som ‘varm luft’ eller urea-

listisk, da handling – ifølge Venstre – ikke er gratis, og derfor kræver den nødvendige økonomiske 

prioritering. Andre partier skal dermed have ‘viljen’ til at finde det økonomiske råderum, hvis deres 

forslag skal blive en realitet. Venstre iagttager sig selv som værende i besiddelse af netop denne form 

for vilje, hvorfor deres forslag ikke blot er ‘varm luft’, men reel handling. 

4.5 Element: ‘Globalt fokus’  

Konstitueringen af den tomme betegner kan også iagttages at ske gennem artikuleringen af et globalt 

perspektiv. Det findes ved dette element bemærkelsesværdigt, hvordan Venstre tildeler italesættelsen 

af et globalt fællesskab en forholdsvis stor rolle i deres klimadiskurs, mens partiet – i modsætning til 

ved de øvrige elementer – ikke her synes at skildre et tydelig antagonistisk forhold i beskrivelsen af 

dette fællesskab. På denne baggrund findes dette element umiddelbart i nogen grad at divergere fra 

ækvivalenslogikken, således der er tale om en skiftende logik. Dette spørgsmål vil vi vende tilbage 
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til senere i dette kapitel. I en redegørelse af Venstres energi- og klimapolitik beskrives følgende på 

partiets hjemmeside:  

“Danmark ligger i front på den grønne omstilling, og vi kan pryde os af flere grønne 

internationale mesterskaber. Men det stopper dog ikke klimaforandringerne, at kun 

Danmark omstiller sig. Derfor skal Danmark igennem internationale partnerskaber 

skubbe på den grønne omstilling over hele verden. En mere bæredygtig verden kræ-

ver, at hele verden tager ansvar for, at der bygges mere vedvarende energi eksem-

pelvis i form af flere solceller og mere vindenergi.” (Venstre, 2020h). 

Som citatet illustrerer, bliver det ifølge Venstre nødvendigt, hvis man vil standse de grænseoverskri-

dende klimaforandringer og sikre en bred grøn omstilling, at gøre brug af internationale partnerskaber. 

Lars Løkke Rasmussen tilkendegiver også behovet for et internationalt samarbejde i sin tale i forbin-

delse med Europaparlamentsvalget 2019: “Danmark er et dejligt land. Vi kan rigtig meget på egen 

hånd. Men vi kan ikke løse alle problemer selv.” (Rasmussen, 2019c). Endvidere skildres det, hvordan 

en bæredygtig verden kræver: ‘at hele verden tager ansvar’. Dette bliver specificeret yderligere ved 

proklameringen af et ‘globalt politisk paradigmeskifte’: “Venstre vil arbejde for et globalt politisk 

paradigmeskifte på klima- og miljøområdet, således at vi i fællesskab bedre kan tage hånd om globale 

klimaforandringer…” (Venstre, 2020g). Det bliver herigennem tydeligt, hvordan Venstre ønsker et 

tættere og bedre samarbejde medlemslandene imellem i kampen for et bedre klima. Venstres nuvæ-

rende formand, Jakob Ellemann-Jensen, synes dog at anlægge et anderledes perspektiv på det globale. 

Han anskuer nemlig det globale aspekt som en måde, hvorpå Danmark kan vise resten af verden, at 

vi ikke behøver at gå på kompromis med velstand og velfærdssamfundet:  

 

“Der er mange på den lidt negative front, som siger: ’hvilken rolle spiller det, hvad 

Danmark gør – vi er sådan et lille land’. Men det spiller en gigantisk rolle, hvis vi 

kan være det land, der demonstrerer for resten af verden, at det her kan lade sig gøre, 

uden man skal gå klædt i sækkelærred og køre i æselkærre og have kødfrie tirsdage.” 

(Kristiansen & Klarskov, 2019).  

 

Det kan hermed iagttages, hvordan Venstre forsøger at fremstille sig selv som et parti, der ved hjælp 

fokusset på den brede internationale indsats er villige til at indgå i et politisk multilateralt samarbejde. 

Det findes ydermere interessant, hvordan det kan iagttages, at partiets globale klimastrategi (som 
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partiet selv kalder den), skrives ind som en konkret ‘grøn løsning,’ som det fremstår af partiets hjem-

meside artikel: “Ægte grønne løsninger”6. Venstre artikulerer dermed også et globalt fokus eller 

aspekt i forsøget på at sedimentere den tomme betegners mening. Som tidligere nævnt tilskrives me-

ningen dog ikke gennem en antagonisering af diskursens konstitutive yderside, men derimod ved at 

blive artikuleret som væsentligt element i partiets klimadiskurs. Hvilket også betyder, at Venstre ikke 

anfører en populistisk iagttagelse, igennem dette elements kommunikative artikulering. 

 

4.6 Element: ‘Sund fornuft’ 

 

Et andet element – der tilskriver mening gennem blandt andet en tydelig antagonisering – er Venstres 

artikulering af ‘sund fornuft’. I en artikel fra partiets medlemsblad med overskriften “Det skal være 

ægte grønt” bliver det af bæredygtighedsordfører Marie Bjerre gjort klart, hvordan det at besidde en 

sund borgerlig fornuft karakteriseres med begreber som: (økonomisk) ansvarlighed og klogt forbrug, 

og at Danmark som land skal kunne inspirere ude i verden (Lange, 2019: 5). Den ‘borgerlige snus-

fornuft’ skal ifølge Bjerre bidrage til en mere bæredygtig fremtid, der ikke er plaget af restriktioner 

på velstanden: “Vi behøver slet ikke røde forbud og løftede pegefingre for at skabe en bæredygtig 

fremtid.” (Lange, 2019: 5). Det ægte grønne kommer således af, at man ikke behøver at lave forbud, 

hvor det ifølge Venstre ikke er nødvendigt. Bjerre uddyber derudover følgende: “Hos de øvrige ven-

strefløjspartier er der desværre også tendens til at ville nå en grøn politik med begrænsninger. Dan-

mark skal gå forrest, koste hvad det vil, synes mantraet at lyde.” (Bjerre, 2019). Venstre forsøger 

altså at konstruere sig selv som værende i besiddelse af en position, hvor de med den rette (borgerlige) 

sunde fornuft kan sikre en bæredygtig fremtid og grøn politik uden forbud, en tilgang der konstrueres 

i kontrast til venstrefløjen ikke ufornuft. Meningstilskrivningen af elementet ‘sund fornuft’ kan altså 

ses at ske gennem grænsedragningen med Venstres karakteristik af et ufornuftigt Socialdemokrati og 

venstrefløj.  

 

Endvidere kommer Bjerre også med et konkret eksempel på, hvordan hun mener, at Socialdemokra-

tiets fokus på at hæve afgifterne skal anses som et ufornuftigt løsningsforslag: “Regeringen og den 

øvrige venstrefløj har netop besluttet at tredoble afgifterne på bæreposer og engangsservice [...] Det 

er stik imod sund fornuft, og det hæmmer den grønne omstilling. Faktisk får vi det værste af begge 

verdener: Højere skatter og mindre genanvendelse.” (Bjerre, 2019). Venstre formår på denne måde 

 
6 https://www.venstre.dk/politik/velfaerdsloefte-og-groenne-loesninger-uden-hoejere-skat/aegte-groenne-loesninger 

https://www.venstre.dk/politik/velfaerdsloefte-og-groenne-loesninger-uden-hoejere-skat/aegte-groenne-loesninger
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at italesætte bæredygtighed som et væsentligt element i klimaindsatsen, samtidig med at de konstru-

erer en bestemt eller specifik form for bæredygtighed. Denne specifikke form for bæredygtig bliver 

ekspliciteret af Bjerre i Venstres medlemsblad: ”Jeg tænker på bæredygtighed som noget snusfornuf-

tigt. At man gør ting med måde og eksempelvis ikke bare smider ud, men tænker over, hvordan man 

i stedet kan genanvende.” (Lange, 2019: 5). I citatet illustreres det, hvordan partiet sætter lighedstegn 

mellem bæredygtighed og sund fornuft. Før du kan udøve sund fornuft, skal du godtage partiets de-

finition heraf. I så fald du ikke følger Venstres konstruktion af ‘sund fornuft’, bliver din handling 

anskuet som ufornuftig, hvorfor du ifølge Venstre ikke vil handle for en bæredygtig fremtid.  

 

Selvom Marie Bjerre fra Venstre ses at gøre brug af denne tilskrivning i 2019, findes det interessant, 

hvordan partiets fokus på ‘sund fornuft’ allerede blev bragt i en Altinget-artikel fra 2017 af partiets 

tidligere miljøordfører Erling Bonnesen7. Bonnesen forklarer i artiklen, hvordan han mener, den 

sunde fornuft i grøn realisme kommer af tydelig sammenhæng mellem partiets klimapolitik og mid-

lerne, der stilles til rådighed. Bonnesens udtalelse i 2017 skaber således betingelserne for Bjerres 

iagttagelser i 2019 og danner på denne måde rammen for en videreudvikling af Venstres iagttagel-

sesperspektiv (Jævnfør jordlags-metaforen i afsnit 3.12). Kort sagt: Venstre formår at skabe en kli-

maforståelse – gennem bæredygtighed – der fordrer på en sund (borgerlig) fornuft igennem en anta-

gonisering, ved at karakterisere venstrefløjens politik som naiv. Skildringen konstrueres ved at tilba-

gevise brugen af afgifter, forbud og et tankesæt, der ingen grænser kender i forhold til, hvilke kli-

mamål den røde fløj vil have gennemført. Venstre karakteriserer sig derimod som partiet med den 

sunde fornuft, dog benytter de mere spalteplads på venstrefløjens holdninger, end at udrede deres 

eget standpunkt vedrørende elementet ‘politisk ansvarligt lederskab’. 

  

4.7 Valgkampens logik 

 

Efter ovenstående elementanalyse bliver det altså tydeligt, hvordan Venstre ækvivalerer en række 

elementer om en tom betegner i forsøget på at meningstilskrive partiets klimapolitiske kommunika-

tion. Venstres klimapolitiske forståelse handler om at udvise politisk ansvarligt lederskab med (bor-

gerlig) snusfornuft ved at sætte handling bag ambitionerne – samt ved ikke bare at have fokus på 

Danmarks klimapolitik, men ligeledes på hvilken effekt Danmarks klimatiltag har på et globalt plan. 

Venstre tager samtidig afstand til den røde ønskeliste gennem grænsedragningen til den konstitutive 

 
7 https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/v-groen-realisme-er-sund-fornuft 

https://www.altinget.dk/miljoe/artikel/v-groen-realisme-er-sund-fornuft
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yderside.  Ifølge Venstre forholder ydersiden sig uambitiøst og mangler handlekraft. Den røde ønske-

liste vil ifølge Venstre fortrinsvis bygge på afgifter, skattestigninger og forbud, hvilket forhindrer 

vækst, velstand og stiller sig i vejen for den enkelte danskers frihed. Dertil kan det iagttages, hvordan 

de politiske krav ændres.  

 

Hvor Venstre førhen (jævnfør fase 2 & 3) italesatte kravene om velstand og vækst gennem et økono-

misk perspektiv, tilføjes nu kravet den personlige frihed til klimadiskursen. Personlig frihed iagttages 

at spille ind i Venstre liberale profilering, og helt generelt tydeliggør Venstre sin personliggørelse af 

sin klimadiskurs som mere og andet end, hvad Socialdemokratiet har gjort den til. Kravene bliver 

aldrig fremstillet enkeltvis, og vi iagttager ikke kravene som typiske politiske krav, for eksempel 65% 

CO2-reduktion. I stedet artikuleres Venstres politiske krav i sammenhæng, som en metode til at kon-

struere partiets politiske ståsted. Kravene symboliserer på den måde noget, som Venstre identificerer 

sig med, hvorfor det kan iagttages, at partiet inddrager kravene i deres klimapolitiske kommunikation 

og heraf i deres politiske virke. Derfor er også Socialdemokratiets håndtering og iagttagelse af klimaet 

mangelfuld, fordi den taler imod Venstres akkumulerede værdier. Venstre bibeholder til dels også det 

økonomiske perspektiv, idet Ellemann-Jensen anvender det økonomiske perspektiv til at forskelsgøre 

sit partis identitet fra ‘de andre’. Han beskriver forskellen således: 

  

”Vi vil afsætte penge til at tage de næste skridt i den ansvarlige grønne omstilling. 

Vi vil holde hånden under danske arbejdspladser og understøtte væksten. Og vi kan 

gøre det uden at hæve skatten. Det er Venstres vej. Regeringen og resten af venstre-

fløjen vil en anden. Det afspejler i virkeligheden forskellen mellem økonomisk an-

svarlighed og socialister.” (Ellemann-Jensen, 2019). 

  

Ydermere ækvivalere Venstre klimakommunikations dets økonomiske aspekt gennem elementet ‘po-

litisk vilje til handling’, eftersom partiet blandt andet gør den politiske vilje til et økonomisk spørgs-

mål. I Venstres artikulering af elementerne findes der ingen hierarkisk orden, og udskiftning af de 

enkelte elementer, forstyrrer ikke grundantagelsen i den tomme betegner om de ægte – og uægte – 

grønne løsninger. Idet de hver for sig artikuleres inden for den samme konstitutive kontekst, da ele-

menterne refererer til en “rød ønskeliste” som værende uægte grøn. 
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Ifølge ovenstående sammenfatning iagttager specialet, at Venstres kommunikation er karakteriseret 

af en ækvivalerende populisme. Dette vurderes ud fra fire hovedpunkter: 1) En artikulatorisk logik, 

hvor Venstre gennem en række elementer meningstilskriver og dermed repræsenterer sig som den 

ægte grønne klimapolitik ved hjælp af ækvivalenslogikken (Hansen, 2017: 16). 2) Venstre artikulerer 

- gennem ydersiden - en klimapolitisk front. 3) Samtidig konstruerer Venstre hermed en antagonistisk 

modsætning gennem den konstitutive yderside, der adskiller sig fra det ægte grønne, med en rød 

ønskeliste. 4) Venstre stiller endeligt en række uadskillelige kompromisløse krav, der iagttages som 

identitetsmarkører for Venstres overordnet politiske mål. 

 

Hvad angår gradsspørgsmålet i henhold til Venstres iagttagelse, antager vi, at det kan iagttages, at 

partiet i høj grad kommunikerer gennem en populistisk logik. Eftersom Venstres artikulatoriske logik 

overordnet forholder sig til de negative modsætninger. Taletiden bruges altså på det, der er galt i 

dansk klimapolitik (den røde ønskeliste) og i mindre grad på fællestrækkene i partiernes klimapolitik. 

Som resultat forsøger Venstre at fremstille Socialdemokratiet som mangelfulde i opfyldelsen af Ven-

stres politiske krav, og dermed skabe ækvivalente relationer kravene imellem, og dermed skabes der 

grobund for oprettelsen eller konstruktionen af en modsatrettet populistisk pol, der tilgodeser kravene 

og dermed fører den “rigtige” klimapolitik. Det ægte grønne ”mindset” er Venstres forsøg på at legi-

timere sin egen klimaforståelse i dansk klimapolitik, samtidig med det illegi-timerer modstandernes. 

Venstres ækvivalenskæde er illustreret i nedenstående figur. I figuren er der også medtaget grænse-

dragningen til den konstitutive yderside. Illustrationen er en intern konstruktion. 

 

Figur 7: Venstres ækvivalenskæde ved folketingsvalget 2019 
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4.8 Jakob Ellemann-Jensens antagonisering af venstrefløjen 

Som ovenstående analyse har vist, bliver Socialdemokratiet under valgkampen og gennem artikule-

ringen af ‘ægte grønne løsninger’ af Venstre iagttaget som partiets antagonisme. Det blev ydermere 

fremanalyseret, hvordan netop selve partiets grænsedragning og antagonisering var det, som me-

ningstilskrev Venstres klimadiskurs ved selve valgkampen. En anden interessant observation synes 

dog at være, hvordan denne italesættelse kan ses at ændre karakter efter en endt valgkamp. Efter 

valgkampen kan det iagttages, hvordan Ellemann-Jensen gradvist forsøger at konstruere Socialdemo-

kratiet som en mulig politisk medspiller, og folketingets fløjpartier som Venstres nye politiske fjender 

i en klimapolitisk kontekst. Efter Mette Frederiksen overtog Statsministeriet, har prominente med-

lemmer af Venstres folketingsgruppe været ude og skyde med skarpt efter regeringen. Et eksempel 

herpå kan findes i Venstres medlemsblad udgivet 1. marts 2020, hvor blandt andre partiets gruppe-

næstformand og finansordfører – henholdsvist Karsten Lauritzen (Lauritzen, 2020: 13) og Troels 

Lund Poulsen (Lange, 2020: 4-5) – begge to ytrer sig kritisk om den nye regerings politiske linje. 

Hvortil Ellemann-Jensen i samme blad ydermere kritiserer regeringen for at føre en politik der ifølge 

ham “føles godt i maven.” (Wognsen, 2020: 10-11).  

Alligevel kan det iagttages, hvordan formanden i et klimapolitisk øjemed gerne ser et politisk samar-

bejde på tværs af midten. Spørgsmålet bliver således, om der kan identificeres en diskrepans mellem 

ønsket om et klimapolitisk samarbejde og samarbejdet inden for øvrige politikområder. I et interview 

til Politiken (udgivet d. 31. okt. 2019) udtaler formanden følgende: “Det her [klimaloven, red.] er 

noget, der potentielt er så indgribende og omfattende for hele vores samfund, at der er nødt til at 

være en bredde på. Det går ikke at lave det alene i den røde familie eller den blå familie.” (Kristiansen 

& Klarskov, 2019). Det bliver hermed iagttageligt, hvordan Venstre – trods grænsedragningen – ser 

det som nødvendigt at indgå i et politisk samarbejde, hvortil Ellemann-Jensen i artiklen uddyber, at 

han ser det som et job for de ‘gamle regeringsbærende partier’ (Kristiansen & Klarskov, 2019). For-

manden efterspørger på den ene side bredde i forhandlingen af den nye klimalov og formår på den 

anden side at kritisere regeringen. Ellemann-Jensen ser således en risiko ved en vedtagelse af klima-

loven uden inddragelse af borgerlige partier, da regeringen herved vil skulle indgå en aftale med 

parter, der historisk ikke er vant til at tage ansvar: 

“Der vil ske det, at man binder det her op på nogle partier, som traditionelt ikke har 

taget ansvar for vores land. Man kan sige meget om socialdemokraterne, og man kan 

sige meget om Venstre den anden vej over, men det, vi har til fælles, er, at vi er store, 
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gamle partier, der altid har taget ansvar for Danmark.” (Kristiansen & Klarskov, 

2019).  

Venstre og Socialdemokratiet artikuleres dermed begge som partier, der er vant til at tage ansvar, 

hvortil ikke-borgerlige partier bliver anskuet som uden erfaring. Det er således tydeligt, hvordan en 

del af formandens iagttagelsesblik centreres om forskellen mellem en ansvarlig og en ikke ansvarlig 

politisk tilgang. Ovenstående pointe findes altså interessant, da det kunne danne udgangspunkt for et 

brud med Venstres hidtidige antagonisering under valget, og dermed åbne op for en ny grænsedrag-

ning til diskursens konstitutive yderside efter valget. Denne italesættelse kan iagttages som værende 

forholdsvis ny tidsmæssigt, og det har derfor ikke været muligt at finde en lignende klimapolitisk 

empiri på området til at kunne foretage en lignende analyse af det potentielle nye brud. Det findes 

dog relevant, hvad dette nye potentielle samarbejde vil have af effekt på Venstres diskurskonstruktion, 

og om det får konsekvenser for partiets egen organisatoriske selvforståelse, og heraf på deres klima-

politiske identitet.  

 

4.9 Delkonklusion 

Efter at have analyseret Venstres klimapolitiske kommunikation i forbindelse med folketingsvalget 

2019 kan det altså iagttages, hvordan Venstres nutidige kommunikation tydeligt er præget af en ækvi-

valenslogik. Dette er klart, eftersom analysen viste, at elementerne i ækvivalenskæden blev ækviva-

leret uden for et hierarkisk system. Endvidere viste delanalyse 2 også, at der ikke blev prioriteret 

mellem de forskellige meningsgivende elementer, men at iagttagelsesperspektivet i stedet blev præget 

gennem artikuleringen af en tom betegner, hvormed meningen blev til via karakteriseringen af Soci-

aldemokratiet som diskursens antagonisme. Efter valgkampen åbnede Jakob Ellemann-Jensen dog op 

for en anderledes grænsedragning end set før og under valgkampen, da det kunne iagttages, hvordan 

formanden i et klimamæssigt regi artikulerede den tidligere antagonisme – Socialdemokratiet – som 

en del af diskursens inderside, og Christiansborgs fløjpartier som diskursens nye yderside. 

Ydermere blev det påvist, hvordan det globale fokus som element blev tildelt megen betydning uden 

en tydelig grænsedragning, og derfor artikuleres med udgangspunkt i en ækvivalenslogik. Det blev 

med analysen tydeligt, hvordan elementerne: ‘den politiske vilje til handling’, ‘sund fornuft’ og ‘an-

svarligt politisk lederskab’ blev ækvivaleret og gennem deres interne relation formåede Venstre at 



Side 88 af 110 

 

tilskrive mening til ‘ægte grønne løsninger’. Af denne grund vil specialet anskue ækvivalenslogikken 

som det generelt karakteriserende for Venstres nutidige klimapolitiske kommunikation. Derudover 

blev Venstres populistiske kommunikation holdt op imod Laclaus forståelse af populisme, hvor det i 

analysen blev påvist, hvordan partiet i sin iagttagelse af klimaet havde indlejret en relativ høj grad af 

populisme. Argumentet herfor blev fremført med begrundelse i, at de politiske krav kan iagttages at 

blive skildret i en sammenhæng, som partiets identitet kan ses at blive konstrueret igennem, hvilke 

blandt andet kan ses i Ellemann-Jensens afstandstagen til Socialdemokratiet og dermed implicit den 

såkaldte røde ønskeliste. Hvorvidt populismen er et udtryk for en politisk strategi eller ej, er uden for 

nærværende specialets øjemed. Derimod er tilgangen til populismebegrebet søgt behandlet i samme 

perspektiv som Laclau, der netop argumenterer for, at populisme forekommer i al nyere politik, hvor-

for graden heraf bliver det centrale. For at give et overblik over Venstre kommunikative udvikling vil 

specialets analytiske fund fra delanalyse 1 samt 2 sammenføres i en tabel. Tabellen skal gøre udvik-

lingen tydelig og samtidig illustrere diskursens skiftende nuancer. 

Tabel 1: Overblik over Venstres klimapolitiske kommunikation fra 1997-2019 

År Tom betegner Element(er) Konstitutiv yderside Logik 

1997-2000 

(fase 1) 

- Fleksible mekanismer, internatio-

nalt samarbejde, effektivitet 

- Differens 

2001-2008 

(fase 2) 

Mere miljø for 

pengene 

Teknologi, grøn og rentabel mar-

kedsøkonomi 

Mindre miljø for pen-

gene 

Ækvivalens 

2009-2018 

(fase 3) 

Grøn realisme Grøn teknologi, grøn energi, grøn 

omstilling, grøn og rentabel mar-

kedsøkonomi, grøn vækst, grøn 

transport 

Grøn urealisme Ækvivalens 

2019- Ægte grønne 

løsninger 

Den politiske vilje til handling, 

sund fornuft, ansvarligt politisk 

lederskab, globalt fokus 

Rød ønskeliste Ækvivalens 
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5.0 Diskussion: Er Venstres klimapolitiske projekt effektivt? 
 

Efter nu at have analyseret Venstres klimapolitiske kommunikation kan et nærtliggende og relevant 

spørgsmål være: Hvilke fordele og ulemper kan ækvivalenslogikken iagttages at skabe for Venstres 

klimapolitiske projekt? Som foregående analyse konkluderede, præges Venstres klimapolitiske kom-

munikation i høj grad af populisme. Nærværende afsnit vil derfor diskutere, hvorledes partiet kan 

iagttages at drage politisk fordel eller ulempe af netop denne måde at kommunikere på. Endvidere 

inddrages en diskussion af begrebet ‘anti-populisme-populisme’ for at komme endnu nærmere en 

præcis karakteristik af Venstres klimapolitiske projekt.  

  

5.1 De strategiske fordele og ulemper ved Venstres diskurskonstruktion 

  

Det er nu ikke længere nogen hemmelighed, at Venstres forsøg på at udfylde den tomme betegner 

kan iagttages at spille en helt afgørende rolle, for at partiet kan få succes med sin konstruktion af en 

liberal klimadiskurs og i etableringen af en politisk ‘fjende’. Betegnerens umiddelbare tomme mening 

er derfor det, der gør det muligt for Venstre at artikulere klimaet som karakteriseret i specialets to 

delanalyser. Uden den kan der argumenteres for, at partiets artikulatoriske praksis ville fremstå an-

derledes, og Venstres iagttagelse af klimaet ville ikke være den samme. Ved at tildele den tomme 

betegner en central betydning i partiets meningstilskrivelse bliver det muligt for partiet at forene sine 

mere liberale mærkesager, der repræsenteres af elementer som eksempelvis økonomi og vækst, med 

deres klimapolitiske kommunikation. På den måde formår Venstre at konstruere et "os", der ikke blot 

samler sig om én af partiets mærkesager, men flere. "Os'et" bliver altså udvidet, og vælgere med 

interesse for en lang række liberale elementer kan samles omkring ønsket om 'ægte løsninger', hvortil 

de kan dele frustrationen over de andres ikke-liberale 'uægte løsninger'. Partiets artikulation af klimaet 

gennem en tom betegner gør det muligt for partiet at tilføje et aspekt til deres politiske identitet uden 

at gå på kompromis den allerede eksisterende og gældende identitet. Den tomme betegner er altså, 

sagt på anden måde, det, der gør det muligt at forene partiets politiske krav uden at komme i konflikt 

med den eksisterende politiske linje.  

  

Når dette er sagt, kan der dog argumenteres for, at den tomme betegner også repræsenterer en ulempe, 

der i sidste ende kan påvirke det politiske projekt negativt. Som redegjort for tidligere (jævnfør afsnit 

2.8) karakteriseres populismen som en særlig logik, der gennem en tydelig grænsedragning til dis-

kursens yderside og en tom betegner, formår at fremsætte politisk krav og identiteter på en særlig 
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måde. Chantal Mouffe (2018) argumenterer i sin bog “For a Left Populism” for, hvordan man med 

populismen forsøger at skabe et ‘sprog’ uden en fast sedimenteret mening eller klare associations-

mønstre, hvorfor flere mennesker kan spejle sig heri (Mouffe, 2018: 21). Som analysen viste, synes 

lignende at gøre sig gældende i Venstres klimapolitiske kommunikation, da det blev vist, hvordan 

artikuleringen af partiets klimadiskurs kunne iagttages med udgangspunkt i en ækvivalenslogik inde-

bærende konstruktionen af en tom betegner med en tydelig antagonisering af henholdsvis venstreflø-

jen og Socialdemokratiet. Den politiske “pegen fingre” iagttages også af den tidligere Venstremand 

Søren Pind i et interview til Berlingske Tidende: “I stedet for at fokusere på, hvad man var enige om 

og lade resten ligge, lod man uenighederne eksplodere i voldsomme konflikter, der siden kun er blevet 

større.” (Andersson, 2020). 

 

Ifølge Husted (2020, working paper) er fordelen ved at artikulere politiske projekter gennem en ækvi-

valenslogik at denne logik kontra differenslogikken: “... har et langt større mobiliseringspotentiale 

end differentierede strategier. Ved at benytte sig at tomme betegnere [...] sikrer man, at mange for-

skellige identiteter kan spejle sig i det politiske projekt.” (Husted, 2020: 22). Ved at anvende tomme 

betegnere danner Venstre, jævnfør ovenstående, altså grundlaget for at flere forskellige identiteter 

kan se sig selv sig i den førte klimapolitik, hvorfor der kan argumenteres for, at partiet (i teorien) øger 

sine chancer for at opnå en større folkelig opbakning, mens partiet på samme tid danner det bedste 

mulige grundlag for at få overbevist svingvælgere. Ved at anskue klimaet gennem en økonomisk 

distinktion, jævnfør første delanalyse, bliver det muligt for Venstre blandt andet at bygge bro mellem 

partiets økonomiske mærkesager og den nuværende klimapolitik. Det sikres altså, at partiets øvrige 

politiske standpunkter videreføres i konstruktionen af klimadiskursen. Foreningen kan eksemplifice-

res gennem følgende citat, af Venstres Europa-Parlamentsformand, Morten Løkkegaard, der kan iagt-

tages at ækvivalere to politikområder: “I Europa skal vi også være med, for det er vigtigt, at vi fast-

holder vores position som det førende samarbejde for en grønnere verden. Derfor skal klima og miljø 

også være prioriteret akkurat lige så højt som økonomi, når vi laver lovgivning i Europa-Parlamentet.” 

(Løkkegaard, 2019: 17). Ved at inddrage flere end ét meningsgivende element kan der altså artikule-

res en ramme med flere identifikationsmarkører, hvortil antallet af potentielle  

identifikationsmuligheder øges. Venstres politiske brobygning kan omvendt også iagttages at udfor-

drer den potentielle øget mobilisering, da partiet risikere at miste den hidtidige opbakning, idet der i 

en valgkampagne skal prioriteres i de politiske krav i udformningen af mærkesager (Husted & Hansen, 

2017: 472). 
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Den tomme betegner er også det, der skaber problemer for det klimapolitiske projekt. Det er netop 

den indbyggede/indlejrede ambivalente mening hos den tomme betegner, der kan skabe problemer i 

det realpolitiske øjemed, eftersom ‘ægte grønne løsninger’ for eksempel – ideologisk – kan betyde 

mange ting. Det kan heraf diskuteres, hvordan den tomme betegner, mister sin flydende og uafgørbare 

karakter i formuleringen af konkrete politiske mærkesager. Henholdes dette til nærværende case 

fremgår der fem klare klimapolitiske mærkesager med “En bæredygtig fremtid” som overligger8
 : 

 

1. En grønnere fremtid 

2. Danmark skal være klimaneutralt 

3. 1 million grønne biler i 2030 

4. Rent drikkevand 

5. Mindre spild af plastik 

 

Der kan altså argumenteres for, hvordan Venstre selv i kraft af formuleringen af konkrete klimapoli-

tiske mærkesager tilskriver kravene et tydeligt hierarki, hvorfor potentielle måder at meningsudfylde 

diskursen på indskrænkes. Hvorvidt dette er et udtryk for en bevidst eller ubevidst handling, kan være 

vanskeligt at afgøre. Komplikationerne der er forbundet med denne sedimenteringsproces findes der-

for relevant at belyse. Hvis den enkelte vælger, ikke oplever overensstemmelse mellem netop deres 

forståelse af den tomme betegner og partiets meningstilskrivning, altså hvis der forekommer en me-

ningsdiskrepans, kan konsekvensen blive, at medlemmet og/eller vælgeren dømmer hykleri (uover-

ensstemmelse mellem sagte og førte politik) og dermed vil undlade at støtte partiet i fremtiden. Tages 

der blot højde for de fem mærkesager, kan det for vælgere være svært at genfinde elementerne som 

‘økonomi’ og ‘vækst,’ som tidligere prægede partiets klimapolitiske kommunikation, jævnfør tabel 

1. Der kan på denne måde forekomme en diskrepans mellem de elementer, som vælgerne identifice-

rede sig med før valget, og dem de oplever, partiet repræsenterer nu.  

 

Partiet gør sig således i deres kommunikation blind for, at det, der gør strategien eller logikken til en 

strategisk fordel, på samme tid er dens ulempe, og partiet kan risikere faldende opbakning. Dette gør 

sig vel at mærke gældende, hvis det politiske projekt anskues fra et teoretisk, normativt perspektiv. 

Udfordringen bliver således for Venstre at få oversat klimadiskursens mange mulige aspekter på en 

universel måde, så vælgerne stadig kan identificere sig med diskursen, mens de på samme tid at sikre, 

 
8 https://www.venstre.dk/politik/maerkesager/en-baeredygtig-fremtid 

https://www.venstre.dk/politik/maerkesager/en-baeredygtig-fremtid
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at der ikke gås på kompromis med partiets liberale identitet. Dette kan med tiden gradvist blive mere 

udfordrende, hvis Venstre konstant tilføjer flere meningsgivende elementer til ækvivalenskæden. 

  

Denne udfordring står Venstre ikke alene med, da den som sådan kan skildres som en udfordring – i 

større eller mindre grad – for alle politiske partier. Og umiddelbart gør det ikke sig udelukkende 

gældende i en diskussion om klimaet, men kan vurderes at være en udfordring inden for udformnin-

gen af al realpolitik. Udfordringens mere specifikke karakter kan dog for Venstre karakteriseres som 

partiets forsøg på at artikulere en overensstemmelse mellem partiets grundlæggende liberale partipo-

litiske mærkesager og klimapolitiske ståsted i en tid med organisatorisk uoverensstemmelse. Heraf 

kan det også diskuteres, hvordan formandsskiftet kan iagttage at tilføje en yderligere dimension til 

det politiske projekt. Som Pind ydermere påpeger i interviewet til Berlingske Tidende har Venstre – 

kort efter folketingsvalget – skullet træffe en afgørelse om, hvem der skulle være partiets nye formand. 

Heraf blev der valgt en formand der ikke, ligesom visse andre havde sine liberale rødder i VU:  

  

“Han [Jakob Ellemann-Jensen, red.] er ikke kommet ud af ungdomspolitik, han er 

sin egen, og han er en tænker. Hvis han sagde de ting nu, ville det være tomme fraser. 

[...] Hvis det havde været en som mig, Kristian [Jensen], Troels [Lund Poulsen] eller 

Sofie [Løhde], der var blevet formand, havde vi haft alle fraserne på plads om, hvor 

Venstre skulle placere sig politisk. Men her må man erkende, at grund til, at Jakob 

Ellemann-Jensen blev valgt, var, at han ikke var en af os, og det er klogt af ham at 

tage sig tid til at finde sin egen linje.” (Andersson, 2020).  

  

Venstres forsøg på at fremstille den tomme betegner som repræsenterende for en række universelle 

krav kan altså iagttages at være sket i en tid med intern organisatorisk usikkerhed, og hvor partiet og 

dets formand, ifølge Pind, har skullet finde deres ‘egen linje’. Inddragelsen af ovenstående skal ikke 

ses som et forsøg på at udpege en kausalitet, men skal iagttages som en nuancering af interne organi-

satoriske forhold i Venstre, der kan siges at få konsekvenser for partiet som helhed.  

Forklaringen på Venstres med- og modgang set i relation til den seneste tids valgresultater synes ikke 

alene at kunne forklares med udgangspunkt i ovenstående diskussion. Svaret på, hvor godt de danske 

stemmeberettigede borgere mener, at de individuelle politiske partier takler denne udfordring vil 

kunne ses i valgresultaterne og i den offentlige debat med mere. Det findes her essentielt at nævne, 

at der selvfølgelig vil være en række andre faktorer, der også kan iagttages at påvirke dette, eftersom 
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eksempelvis andre politiske mærkesager kan spille en rolle for den enkelte vælger. Dette har heller 

ikke været diskussionens formål. Formålet med nærværende diskussion at anlægge et bredere og 

praksisnært perspektiv og diskutere de fordele, ulemper eller faldgruber som Venstres iagttagelses-

program kan iagttages at føre med sig. Selvom der i diskussionen primært er blevet taget udgangs-

punkt i Venstre og deres nutidige iagttagelser, vil specialet alligevel argumentere for, at fordelene, 

ulemperne og faldgruberne er nogle, der både kan gøre sig gældende historisk set, men også kan 

perspektiveres til andre politiske partier eller lignende politiske projekter, hvor graden af populisme 

stemmer overens. 

 

5.2 Den anti-populistiske populisme 

  

Inden nærværende diskussionsdel påbegyndes findes det relevant at foretage en klargøring af, hvor-

dan specialet forstår ‘anti-populisme populisme’ som begreb i en diskursteoretisk optik. Som rede-

gjort for i analysestrategiens afsnit 2.8, ønsker specialet med udgangspunkt i diskursteoretisk optik 

ikke at behandle populisme som en ‘symptomatisk effekt’ i beskrivelsen af en social, samfundsmæs-

sig eller økonomisk hændelse eller begivenhed. I stedet vil nærværende diskussion undersøge, hvor-

dan ‘populisme’ kan iagttages som en betegner i sig selv:  

 

“We must also turn our attention towards how the term [populisme, red.] is used, by 

whom and why, and with what performative effects. From this point of view, ‘popu-

lism’ is understood as a signifier, acquiring different meanings and normative inflec-

tions depending on the context within which it appear.” (De Cleen, Glynos & Mon-

don, 2018: 651).  

  

Med anskuelsen af populisme som betegner i sig selv, bliver populismen på den måde kontekstaf-

hængig, og meningen skifter qua en ændret kontekst. Som vist i delanalyse 2 kan der argumenteres 

for, at Jakob Ellemann-Jensen forsøger at videreføre Lars Løkke Rasmussens ønske om et ‘voksent’ 

SV-samarbejde, og med dette skaber formanden en afstandtagen til fløjpartierne. Dette afsnit vil der-

med anlægge et anti-populistisk populistisk perspektiv på ovenstående og vise, hvordan formandens 

i sin appelleren til Socialdemokratiet artikulerer fløjene som uerfarne og gør brug af en populistisk 

distinktion i forsøget på at fremstå anti-populistisk. Tesen er altså, at Venstres artikulering kan iagt-

tages som anti-populistisk populistisk, idet den nye grænsedragning tager udgangspunkt i en lignende 
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“os/dem”-distinktion som tidligere. Der etableres således en ny politisk grænse, men med samme 

ækvivalerende politiske krav. 

  

I den nutidige analyse iagttog vi, hvordan Venstre på den ene side har foretaget en håndsrækning i 

klimadebatten og nu artikulerer Socialdemokratiet som værende på indersiden af diskursen. Samtidig 

har de klart udtrykt, at denne politiske samarbejdsvilje ikke gælder alle partier, og Venstre derfor 

stadig i deres iagttagelsesprogram opererer ud fra en populistisk distinktion. Vores iagttagelsespunkt 

inspireres af den videnskabelige artikel: “In and out: Emmanuel Macron’s anti-populist populism” 

(Fabio Bordignon 2017). Først og fremmest vil vi pointere, at Venstres fløj opgør formentlig allerede 

kan iagttages tilbage i 2001, hvor forhenværende statsminister og formand for Venstre, Anders Fogh 

Rasmussen, under sin tiltrædelsestale argumenterede for, at det politiske landskab havde ændret sig:  

  

”Valget [i 2001, red.] var et opgør med den gammeldags opdeling af politik i højre 

og venstre. Det var et opgør med den gammeldags opdeling af mennesker efter, hvil-

ken erhvervsgruppe, uddannelsesgruppe eller socialgruppe de tilhører. Det var et 

opgør med opdelingen i « der er dem, og der er os ». Det var et opgør med klasse-

kampen.” (Rasmussen, 2001).  

  

I citatet udlægger Rasmussen valget i 2001 som et brud med tidligere tiders måde at anskue den 

politiske opdeling på. Rasmussen forsøger i citatet at stille Venstre uden for måden politik hidtil 

praktiseredes på og betegner dermed Venstre som hævet over de politiske normer. Dog blev det alli-

gevel under fase 2 (2001-2008) belyst, at det forholdt sig anderledes, og at Venstre, til trods for Ras-

mussens udtalelse, opstillede et antagonistisk forhold til modstanderne og deres politik. Selvom Ras-

mussen i ovenstående citatet ikke alene skildrer Venstres klimapolitik direkte, synes det alligevel 

åbne op for iagttagelsen af, hvordan opgøret mellem rød og blå blok blev introduceret på et tidligere 

tidspunkt, og derfor ikke er et nyt fænomen. Hvordan kan Venstres tvetydighed – når det angår par-

tiets os/dem-meningstilskrivelse – være et tegn på, at Venstre forholder sig anti-populistisk populi-

stisk? På den ene side illustrerer partiet et anti-populistisk billede, eksempelvis når Jakob Ellemann-

Jensen pointerer:  

  

“Man kan sige meget om socialdemokraterne, og man kan sige meget om Venstre 

den anden vej over, men det, vi har til fælles, er, at vi er store, gamle partier, der 
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altid har taget ansvar for Danmark. Og det her er noget, der er så omfattende, det er 

noget, der risikerer at være så vidtrækkende for den almindelige danskers dagligdag, 

at det er vi nødt til at stå sammen om.” (Kristiansen & Klarskov, 2019).  

  

Det kan dermed iagttages, hvordan Venstres formand forsøger at gøre op med den tidligere antago-

nisering og i stedet nu artikulerer klimaloven som et udgangspunkt for et fælles politisk samarbejde. 

Socialdemokratiet omtales som et parti, der er vant til at tage ansvar for Danmark. Ved første øjekast 

kan ovenstående ses som et udtryk for anti-populisme, eftersom den tidligere grænsedragning og an-

tagonisme ophæves. Dog vil specialet argumenterer for, at der i denne ophævelse - på den anden side 

- foretages en ny grænsedragning, hvor partier der ikke tidligere har taget ansvar for Danmark blive 

Venstres nye antagonisme: “Der vil ske det, at man binder det her [klimaloven, red.] op på nogle 

partier, som traditionelt ikke har taget ansvar for vores land.” (Kristiansen & Klarskov, 2019). Ci-

tatet illustrerer dermed en populistisk afstandtagen gennem distinktionen ansvarsbærende/ikke-an-

svarsbærende partier, hvorfor Ellemann-Jensens i sit forsøg på gøre op med grænsedragningen etab-

lerer en ny grænse til de partier, han iagttager, ikke tidligere har været ansvarsbærende for Danmark. 

Fabio Bordignon (2017) argumenterer i sin udlægning af Emmanuel Macrons politik for, hvordan 

Macrons politik iagttages at fordre en atypisk populisme, eftersom han i begyndelsen nedbryder en 

etableret grænsedragning i fransk politik gennem en anti-populistisk udmelding. Derefter opstilles ny 

grænsedragning gennem populistisk kommunikation, der på sin vis vender populismen ind imod sig 

selv. Bordignon forklarer: “Nevertheless, his project can also be seen as a different attempt to inter-

pret some of the populists’ ‘reasons’: to propose a ‘better populism’ which can beat populism using 

its own weapons.” (Bordignon, 2017). På samme måde vil specialet argumenterer for, at Ellemann-

Jensens politiske udmeldinger kan ses som være anti-populistisk populistisk, eftersom det blev bevist, 

hvordan han i forsøget på at nedbryde en tidligere grænsedragning formår at etablere en ny. Bordig-

non ekspliciterer, at gennem Macrons anti-populisme-populisme udelukkes de negative politiske “bi-

lag”, der ifølge hans egen optik ikke er fordelagtige. Bordignon forklarer:  

  

“Taking advantage of an anti-establishment political climate, fuelled by political 

scandals, Macron pushes mainstream parties – ‘Always the same persons. Always 

the same discourses. Always the same arguments’ – out of the system.” (Bordignon, 

2017).  
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Ellemann-Jensen kan også iagttages at drage lignende fordel. Ved at indgå i politisk samarbejde med 

Socialdemokratiet undgår Venstre at skulle indgå i politiske kampe med flere partier og deres græn-

sedragninger. Venstre skal som resultat dermed kun forholde sig til én politisk ‘fjende’: Socialdemo-

kratiet. Sagt på en anden måde formår Ellemann-Jensen gennem sin anti-populistiske populistiske 

kommunikation at reducere kompleksiteten9 ved at udelukke de 14 andre partier – hvis man tæller de 

færøske og de grønlandske partier med – fra forhandlingerne. Med ovenstående in mente bliver det 

altså tydeligt, hvordan partiets nye formand i langt højere grad er villig til at søge over midten i 

forsøget på at konstruere en liberal klimapolitisk diskurs. Konsekvensen af en politisk midtersøgen 

bliver, jævnfør Bordignon, at der må gives afkald på en række politiske krav i samarbejdet med de 

ny(e) parti(er): 

 

“In any case, Macron’s centrist position could make it easier for him to build a par-

liamentary coalition: an anti-populist coalition. But this may come at a price: he will 

be forced to compromise with the traditional political parties.” (Bordignon, 2017). 

  

Der kan med denne skildring drages en række paralleller mellem Macrons midtersøgen og Ellemann-

Jensens artikulering af et SV-samarbejde. Specialet vil altså heraf argumentere for at et lignende po-

litisk kompromis derfor også må gøre sig gældende i denne case, hvis Venstre ønsker et effektivt 

klimapolitisk samarbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Menes generelt og skal ikke forveksles med Niklas Luhmanns fagligterm. 
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6.0 Konklusion 

Overordnet har specialets formål været at vise, hvordan Venstres klimapolitiske kommunikation er 

gennemgået en udvikling, hvor en række dislokerende faktorer har skabt grundlag for en ny menings-

tilskrivning og en ændret klimapolitisk kommunikation. Specialets interesse udsprang således fra øn-

sket om at undersøge, hvilke logikker Venstre benyttede sig af igennem udviklingen, samt hvilke 

fordele og ulemper logikkerne kunne iagttage at medføre. Med ovenstående in mente har det været 

specialets opgave at svare på følgende problemformulering: 

Hvordan kan Venstres klimapolitiske kommunikation iagttages at udvikle sig fra 1997-2019, og hvilke 

strategiske fordele og/eller ulemper kan Venstres politiske projekt iagttage at føre med sig?  

Til besvarelsen af ovenstående problemformulering blev der foretaget to diskursanalyser: én historisk 

og én nutidig diskursanalyse der sammen med specialets poststrukturalistiske teoriapparat – inspire-

rede af Laclau og Mouffe – dannede det nødvendige grundlag for en undersøgelse af selve Venstres 

kommunikative udvikling. 

I specialets første delanalyse blev det vist, hvordan der kommer en gradvis udvikling i Venstres iagt-

tagelse af klimaspørgsmålet. Underskrivningen af Kyoto-protokollen markerer et skifte i Venstres 

politiske kommunikation. Eftersom miljø og klima bliver splittet op i hver sin politiske diskurs, blev 

det muligt for Venstre at (re)artikulere partiets klimaforståelse gennem oprettelsen af en selvstændig 

diskurs. Udviklingen sker på baggrund af en række dislokerende faktorer, der gennem historien bry-

der med partiets hidtidige iagttagelse af klimaet, hvorfor partiets politisk kommunikation ændres. Den 

ændrede kommunikation resulterer i en ny meningstilskrivelse, hvor kommunikationen ikke længere 

centreres som en artikuleringen af differentielle politiske krav, men i stedet kan iagttages at blive 

ækvivaleret i en kæde ved hjælp af en tom betegner og konstruktionen af en konstitutiv yderside.  

Som tiden skrider frem øges antallet af meningsgivende elementer i ækvivalenskæden, og meningen 

bliver som resultat heraf mere udvisket. Det blev således identificeret at udviklingen i partiets politi-

ske kommunikation kunne forklares ud fra skiftet i selve logikken. Hvor partiets politiske kommuni-

kation i starten kunne iagttages med udgangspunkt i en differenslogik, forekommer der et opgør med 

Venstres hidtidige artikulation. Venstres artikulation af klimaspørgsmålet kan efter bruddet iagttages 

blandt andet at ske gennem konstruktionen af en klar grænsedragning til Socialdemokratiet. Over-

gangen fra differenslogikken til ækvivalenslogikken betyder, at Venstre nu tilskriver klimaspørgsmå-

let mening gennem, hvordan partiet ikke ser klimaet. Som analysen viste, gør Venstre gennem ‘mere 
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miljø for penge’ (diskursens slogan i fase 1) op med den tidligere kommunikation ved ikke længere 

at artikulere et tydelig hierarki elementerne imellem: ‘teknologi’ og ‘grøn og rentabel markedsøko-

nomi’, og elementer bliver altså afhængigheden af hinanden i meningstilskrivelsen i partiets politiske 

kommunikation. Ydermere kan det også konkluderes, at der også forekom en udvikling i relation til 

selve den tomme betegner og diskursens meningsgivende elementer. Fra 2009 resulterer dislokatio-

nen blandt andet i, at ‘grøn teknologi’, ‘grøn energi’, ‘grøn omstilling’, ‘grøn og rentabel markeds-

økonomi’, ‘grøn vækst’ og ‘grøn transport’ alle bliver tilføjet til ækvivalenskæden, og ‘grøn realisme’ 

bliver betegneren partiet forsøger at artikulere kæden om.  

Anden delanalyse tog udgangspunkt i Venstres klimapolitiske kommunikation ved folketingsvalget 

2019, hvortil karakteristikken heraf blev holdt op imod Laclaus populismebegreb. Analysen viste, 

hvordan Venstres klimapolitiske kommunikation, ligesom den forrige analyse, blev præget gennem 

etableringen af et antagonistisk forhold til Socialdemokratiet, hvormed Venstres meningstilskrivelse 

skete gennem artikuleringen af, hvad partiet ikke iagttog som ‘ægte grønne løsninger’. Ækvivalens-

kæden indeholder nu elementerne: ‘Den politiske vilje til handling’, ‘sund fornuft’, ‘ansvarligt poli-

tisk lederskab’ og ‘globalt fokus’. Ækvivalenskæden er altså tydeligt ændret i forhold til tidligere. 

Grænsedragningen blev ligeledes det, der muliggjorde Venstres skildring af sig selv som et klima-

venligt parti. Venstres klimapolitiske kommunikation blev endvidere karakteriseret som indehol-

dende en forholdsvis høj grad af populisme, eftersom det blev bevist, at diskursen hovedsageligt blev 

tilføjet mening gennem Venstres antagonistiske “os/dem”-konstruktion. Lars Løkke Rasmussens ita-

lesættelse af et SV-samarbejde markerede et skifte i Venstre klimapolitiske selvforståelse, hvortil det 

blev iagttaget, at partiets nye formand, Jakob Ellemann-Jensen, efter valget forsøger at videreføre 

samarbejdet med Socialdemokratiet, og hermed etablerer ny en politisk front bestående af Venstre og 

Socialdemokratiet på diskursens inderside og fløjene som diskursens nye modstandere på ydersiden. 

Samtidig diskuterede specialet, hvordan Ellemann-Jensens midtersøgning kunne anskues som anti-

populistisk populistisk måde at kommunikere en klimapolitisk samarbejdspolitik på, imens forman-

den også ekskluderede de andre fløjpartier fra forhandlingsbordet. 

Med udgangspunkt i ovenstående delanalyser kan specialet konkludere, at der forekommer en tydelig 

udvikling i Venstres klimapolitiske kommunikation. Endvidere blev det vist, hvordan Venstre på den 

ene side kan drage strategisk fordel af den populistiske kommunikation, hvor det gennem den tomme 

betegner og brugen af farvesymbolik bliver muligt for partiet at appellere til en bredere vælgerskare, 

og derigennem potentielt øge vælgertilslutningen. På den anden side kan partiet risikere, at partiets 
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medlemmer dømmer uoverensstemmelse mellem partiets klimapolitiske kommunikation og de kon-

krete mærkesager, der føres, hvorfor partiets klimapolitiske projekt også kan iagttages at skabe en 

ulempe for højrefløjens ældste parti. Kommunikationen muliggøres gennem partiets artikulation af 

en tom betegner og konstruktion af en antagonistisk grænse, der samtidig markerer et skifte i den 

bærende logik fra en differens- til ækvivalenslogik. Hvor partiets tidligste klimapolitiske kommuni-

kation centreres om artikuleringen af en række prioriterede klimakrav uden en tom betegner til at gøre 

op med prioriteringen, og i stedet ækvivalerer de meningsgivende elementer gennem en tom betegner. 

Tvetydigheden i den tomme betegner er samtidig også det, der udgør en fordel for Venstres kommu-

nikation. Gennem betegnerens abstrakte eller ufuldstændige mening bliver det muligt for Venstre at 

bygge bro mellem partiets liberale mærkesager og partiets grønne ståsted. Dermed sikrer Venstre, at 

de ikke fører en klimapolitik, der direkte går imod partiets ønskede politiske linje, samtidig med at 

de kan drage nytte af de mange potentielle associationsmuligheder. Som vist skal denne brobygning 

artikuleres i en tid, hvor partiet er usikker på, netop hvor denne politiske grænse skal drages.  
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