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0. Abstract  

Drawing on a poststructuralist approach this Master’s thesis investigates how Sofie Carsten Nielsen 

(SCN) – the political leader of the Danish Social Liberal Party “Radikale Venstre” – through 

articulation is aiming to position the party in the political landscape. This is the focus of the thesis 

for subsequently to discuss which implications SCN’s attempts of fixating the Radikale Venstre’s 

position has. With an theoretical optic based on Ernesto Laclau’s and Chantal Mouffe’s discourse 

theory the thesis will explore, how SCN through a web of equivalence and difference signifying 

chains is participating in a hegemonic struggle to partially fixate the signifier though the nature of 

all social structures are struck with contingency. 

  

In the analysis of SCN's articulations, it is found that SCN constructs Radikale Venstre’s position in 

the political landscape through special signifiers. She seeks to construct a party that: searches for 

compromise, unifies, is persistent and innovative, handles “real problems”, while being the co-op 

and counterpart of the governing body and neither “red” or “blue”.  

 

This thesis has further discussed and concluded that on the basis of SCN's special discursive 

formation, the Radikale Venstre’s constitutive exclusionary boundary is constructed as fluid, which 

makes Radikale Venstre’s room for maneuverability complicated to identify with. The discussion 

states that SCN through universal appealing signifiers constructs Radikale Venstre, but while this is 

a narrative basis, handling concrete political problems often gets in the way of visionary statements 

and therefore cannot keep up the signifiers appealing effect. This thesis has further discussed that 

the challenges Radikale Venstre are facing in terms of SCN's fixation of contingency, perhaps is just 

a condition one has as a center party, in the desire to keep all options open.  
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1. Indledning 

”Kære kolleger, kære Danmark, det var jo ikke mig, der skulle have holdt den her tale, men I ved godt 

alle sammen, hvad der er sket de sidste 24 timer. Jeg står her i dag som ny politisk leder for Radikale 

Venstre” (Bilag 3, Tale 1: 1). Sådan lød det den 8. oktober 2020 fra Folketingets talerstol, da Sofie 

Carsten Nielsen (SCN) for mindre end et døgn tidligere var blevet ny politisk leder for Det Radikale 

Venstre (RV). RV er et socialliberalistisk politisk parti, som blev grundlagt i 1905 og som i årtier har 

deltaget i både højre-og venstreorienterede regeringer (Kold, 2012). I dag er RV med 14 mandater i 

Folketinget støtteparti for en Socialdemokratisk regering (FT, 2021). Blot et døgn før SCNs tale havde 

RVs folketingsgruppe holdt et usædvanligt gruppemøde udenfor Christiansborgs mure, nemlig på 

Den Sorte Diamant. Det dramatiske timelange krisemøde omhandlede en aktuel krænkelsessag 

internt i partiet, hvor det radikale folketingsmedlem, Lotte Rod, i et radioprogram havde påtalt, at 

hun både i sin tid i Radikal Ungdom, men også senere hen i hendes politiske karriere havde været 

udsat for krænkende adfærd fra et højtstående medlem i partiet (Tofte et al, 2020). Således blev 

RVs lederpost overladt til SCN efter, at den forhenværende politiske leder, Morten Østergaard, viste 

sig at være mere involveret i partiets aktuelle sag om sexisme end først antaget. Østergaard var 

nemlig gerningsmanden (Ahrens, 2020).  

 

Politiske kommentatorer gav allerede på SCNs første dag som politisk leder deres besyv med om, 

hvilken type leder SCN ville blive for de radikale og hvilken position og linje hun ville forsøge at skabe 

for RV i forhold til de resterende partier på Christiansborg. Kommentatorernes prognose lød blandt 

andet, at SCN ville fortsætte den konfrontatoriske linje mod regeringen, som Østergaard havde ført, 

fremfor en mere pragmatisk og kompromissøgende position (Borre, 2020). En ting som de politiske 

kommentatorerne kunne være enige om var, at den forhenværende næstformand, SCN, havde en 

stor opgave foran sig, som RVs nye politiske leder. SCN overtog nemlig ikke lederposten med en 

samlet radikal folketingsgruppe i ryggen, men vandt den i et kampvalg overfor partifællen Martin 

Lidegaard. Der var altså stridigheder internt i folketingsgruppen, hvor flere radikale 

folketingsmedlemmer forlod gruppen kort efter lederskiftet (Jenvall, 2020). Ikke nok med at hun 

skulle samle partiet igen efter, at RV var rystet af Østergaards afgang og årsagen til denne, så skulle 

SCN også håndtere en anden uvant situation for RV, nemlig at være udelukket som alliancepartner 

for regeringen. RV blev nemlig afskediget af den nuværende statsminister Mette Frederiksen, da 
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hun ved sin grundlovstale i 2018 fastslog, at Socialdemokratiet ved en potentiel valgsejr ville 

beholde alle nøglerne til ministerkontorerne, hvilket betød, at RV ikke ville blive Socialdemokratiets 

regeringspartner (Larsen, 2019). Således blev RV en paria og på nærmest historisk vis frataget sin 

vanlige indflydelse grundet udelukkelse fra regeringssamarbejde. RV måtte i 2019, da 

Socialdemokratiet fik sin valgsejr, nøjes med at være regeringens støtteparti. Hvor RVs rolle tidligere 

blev anset som værende kongemager og spilfordeler i dansk politik, havde de nu mistet denne rolle 

og skulle forholde sig til en ny, mindre magtfuld og indflydelsesrig position (Larsen, 2019). Denne 

isolerede og afmægtige position for RV var (og er) dermed også et forhold, som SCN som ny politisk 

leder skulle forholde sig til.  

 

Med baggrund i såvel Østergaards krænkelsessag, radikale interne stridigheder som RVs mindre 

magtfulde position som bagtæppe, er jeg i dette speciale interesseret i og har fokuseret på, hvordan 

SCN med sin nye lederrolle strategisk gennem sin kommunikation positionerer RVs position i det 

politiske landskab. Ovenstående række af rystende begivenheder for RV er således specialets 

anslag, da det skitserer et billede af denne komplicerede situation, som SCN skulle og forsat skal 

navigere i, når hun søger at positionere RV overfor de øvrige partier og muliggøre en øget indflydelse 

for RV i det politiske landskab. 

 

1.1 Problemfelt 

Både politiske kommentatorer og politikere i Folketinget kommenterer kontinuerligt på, hvilken 

position og rolle RV nærmest fra uge til uge har eller bør have i dansk politik. Jeg har i dette speciale 

ikke et ønske om at undersøge, hvordan forskellige aktører forsøger at skabe eller mene noget om 

RVs position med SCN som ny politisk leder for partiet. Jeg vil derimod udelukkende undersøge, 

hvorledes SCN søger at skabe en særlig position for RV i det politiske landskab, hvilket jeg kan få 

indblik i gennem hendes forsøg på at fiksere netop RVs position. Jeg er interesseret i SCNs 

kommunikation, da hun i høj grad er den, der konstruerer retningen, rammen og den linje, som RV 

har og i den nærmeste fremtid vil få. Jeg er i specialet ikke optaget af, hvordan hun forsøger at 

positionere RVs position internt, men derimod hvordan hun gør det udadtil, altså eksternt. Min 

undring og udgangspunktet for dette speciale er således den særlige måde, SCN kommunikerer om 

RVs position og hvordan den skaber et særligt handlerum for, hvordan både vælgere, andre partier 
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og for den sags skyld RV selv identificeres, altså forstår RV og dets position i det politiske landskab. 

For hvad er det for en position for partiet, SCN skaber med henblik på at få indfriet RVs politiske 

mål? Er det et parti, der konstrueres som kompromissøgende, konfrontatorisk, venstre-eller 

højreorienteret, som regeringens med-eller modspiller eller noget helt andet? Hvilket særligt 

mulighedsrum fyldt med fordele og ulemper skaber SCN for identifikationen af RV? Og hvilke 

udfordringer synes der særligt at være på spil i diskursen om RVs position, som er en konsekvens af 

det handlerum, SCN skaber gennem sin kommunikation? Således ønsker jeg med udgangspunkt i 

ovenstående interesse at undersøge følgende problemformulering:  

 

 

 

 

For at besvare ovenstående overordnede problemformulering har jeg udformet to 

problemstillinger, som ydermere vil strukturere specialet: 

1. Hvordan artikulerer Sofie Carsten Nielsen om Radikale Venstres position i det politiske 

landskab? 

2. Hvilke implikationer kan Sofie Carsten Nielsens artikulationer om Radikale Venstres 

position i det politiske landskab have? 

 

Med henblik på at besvare den overordnede problemformulering ønsker jeg at benytte de politiske 

tænkere og filosofer Ernesto Laclaus (1935-2014) og Chantal Mouffes (1943-) poststrukturalistiske 

diskursteori. Jeg har valgt Laclau og Mouffes diskursteoretiske begrebsapparat, da netop denne kan 

give mig et indblik i den kamp, som SCN indgår i, når hun konstruerer RVs position på en særlig 

måde. Ifølge Laclau og Mouffe er ingen konstruktioner hverken nødvendige eller naturlige. Således 

er den måde SCN gennem sin kommunikation fylder RVs position med mening kontingent, men kan 

potentielt over tid fremstå som en selvfølgelighed (Laclau & Mouffe, 2002). Når SCN kommunikerer 

om RVs position i det politiske landskab, er det med et diskursteoretisk blik et forsøg på at fiksere 

noget som er kontingent og derved en kamp om at definere og skabe den sociale orden. Laclau og 

Mouffes diskursteori finder jeg endvidere relevant for mit speciale, da den kan bidrage med 

begreber, så jeg kan få indblik i, hvordan SCN gennem sin kommunikation konstruerer blandt andet 

Hvordan søger Sofie Carsten Nielsen at fiksere mening om Radikale Venstres position i det 

politiske landskab og hvilke implikationer kan dette have? 
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forskels- og lighedsrelationer til RV og dermed diskursivt ordner RVs position på en særlig vis. I og 

med at diskursteorien tilbyder en række begreber, som kan bidrage til at få en indsigt i den diskurs 

SCN forsøger at skabe, kan jeg få et indblik i det særlige handlerum, SCN skaber i diskursen om RV i 

kraft af sin kommunikation. Dette handlerum finder jeg særligt relevant med henblik på senere at 

kunne diskutere, hvad det har af konsekvenser og dermed besvare specialets overordnede 

problemformulering.  

 

For at besvare første problemstilling, altså Hvordan artikulerer Sofie Carsten Nielsen om Radikale 

Venstres position i det politiske landskab?, har jeg valgt udelukkende at tage udgangspunkt i 

kommunikation udgående fra hende. Således har jeg valgt at benytte en lang række Facebook-

opslag fra SCNs Facebook-side (Bilag 1, FB), to lejlighedstaler afholdt af SCN i forbindelse med 

Folketingets åbnings- og afslutningsdebat (Bilag 3, Tale 1) (Bilag 4, Tale 2) samt en række interviews 

med SCN publiceret i landsdækkende dagblade (Bilag 2, Artikler). På baggrund af denne empiri 

ønsker jeg at kunne iagttage et overordnet mønster i, hvordan hun diskursivt former RVs position i 

det politiske landskab. Dette vil jeg gøre for efterfølgende at diskutere: Hvilke implikationer kan 

Sofie Carsten Nielsens artikulationer om Radikale Venstres position i det politiske landskab have?, 

altså besvare anden problemstilling. Således ønsker jeg at besvare den overordnede 

problemformulering for afhandlingen.  

 

1.1.1 Radikale Venstres position i det politiske landskab 

I dette afsnit ønsker jeg kort at redegøre for, hvad jeg mener med ”RVs position i det politiske 

landskab”, som er en central del af problemformuleringen og dermed, hvad jeg ønsker at belyse i 

specialet. Jeg har gennem specialeskrivningsprocessen forholdt mig relativt åbent til, hvorledes RVs 

position i det politiske landskab skulle vise sig. Før anvendelsen af Laclau og Mouffes 

begrebsapparat havde jeg initialt gjort mig nogle tanker om, at jeg ved at undersøge RVs position i 

det politiske landskab ville iagttage, hvordan SCN satte RV i særlige med- eller modspiller relationer 

til de øvrige partier på Christiansborg og således iagttage, hvordan SCN prøver at tegne et billede 

af, hvorvidt RV eksempelvis samarbejder mere eller mindre med andre partier. Da jeg tog Laclau og 

Mouffes diskursteorietiske briller på og undersøgte empirien, kunne jeg imidlertid iagttage, at RVs 

position i det politiske landskab ikke kun omhandlede, hvordan SCN kommunikerede, at RV var mere 
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eller mindre enige med de andre partier. SCNs ”beslutning” om, hvad RVs position var dukkede i 

højere grad op gennem særlige udtryk og betegnelser, som karakteriserede den rolle, som SCN 

mener, at RV indtager. Således forstår jeg ikke RVs position i det politiske landskab, som hvem RV 

arbejder mere eller mindre sammen med, men jeg forstår det derimod som, hvilke betegnere SCN 

bruger til at beskrive RVs rolle, forhold og ideal om andre partier, men i ligeså høj grad af sig selv.  

 

1.2 Projektdesign 

I dette afsnit ønsker jeg at give et kort overblik over afhandlingens projektdesign, således at 

specialets struktur og indhold bliver belyst.  

 

I kapitel 1 introduceres baggrunden for den interesse og undring, som har haft afgørende betydning 

for specialets forskningsspørgsmål. Jeg vil i dette kapitel præsentere specialets problemfelt, 

problemformulering og skitsere specialets strukturering. 

 

I kapitel 2 ønsker jeg at beskrive, hvilke analysestrategiske valg jeg har foretaget for at besvare den 

overordnede problemformulering. Jeg vil derfor redegøre for Laclau og Mouffes diskursteoretiske 

begrebsapparat og ydermere beskrive, hvordan jeg har konditioneret de udvalgte begreber, som 

operationaliserer empirien og hvilke betingelser mine valg har for specialets indsigt i og 

konklusioner om den pågældende problemstilling. Jeg vil også introducere specialets 

videnskabsteoretiske ståsted, iagttagelse på anden orden, iagttagelsespunktet. 

 

I kapitel 3 vil jeg redegøre og reflektere over specialets metode, empiri og indsamlingsmetode. Heri 

vil jeg belyse hvordan og hvilke betingelser, jeg har sat for at indsamle den data, som udgør 

specialets empiri. Jeg vil endvidere redegøre for specialets empiri. 

 

Kapitel 4 indeholder specialets analyse. Jeg vil i dette afsnit lave en diskursanalyse af, hvordan SCN 

artikulerer en særlig diskursiv ordning omkring RVs position i det politiske landskab og dermed 

besvare specialets anden problemstilling.  
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I kapitel 5 ønsker jeg at diskutere mine analytiske resultater, altså hvorledes diskursen om RVs 

position optræder med SCN som politisk leder. Jeg vil derudover diskutere, hvilke politiske 

konsekvenser, implikationer og handlerum SCNs artikulationer skaber for RVs position i det politiske 

landskab. 

 

I Kapitel 6 vil jeg opsamle og konkludere på specialets problemformulering.  
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2. Analysestrategi 

I dette kapitel vil jeg belyse og reflektere over, hvilke valg og fravalg jeg har taget for at opnå indsigt 

i problemstillingen og videre diskutere, hvilke betingelser og konsekvenser mine valg har haft for 

specialets resultater. Jeg ønsker således at belyse specialets analysestrategiske rammer. Jeg finder 

det nødvendigt at beskrive specialets analysestrategi, da verden, problemstillingen såvel som 

empirien, ikke fordrer at få anlagt ét særligt blik. Problemstillingen ville, fra et epistemologisk 

perspektiv, optræde forskelligt afhængigt af, hvordan perspektivet konstruerer både iagttageren og 

det iagttagende (Andersen, 1999: 14). Esmark et al beskriver analysestrategi således: 

”Analysestrategi er simpelhent et blik for blikke. Den analysestrategiske diskussion handler om, 

hvordan forskellige blikke indrammer forskellige analysestrategier, der lader genstand og iagttager 

emergere på forskellig vis med forskellige erkendelsesmæssige muligheder og problemer” (Esmark 

et al, 2005: 10). Jeg vil løbende, gennem præsentationen af specialets valgte teori og de analytiske 

begreber, præsentere min strategi for, hvordan jeg konditionerer og former mit blik for at 

undersøge, hvordan SCN fikserer mening om RVs position i det politiske landskab og hvilke 

konsekvenser denne konstruktion skaber.  

 

Først og fremmest ønsker jeg at udpensle specialets videnskabsteoretiske ståsted, der 

rammesætter, hvilket blik på verden specialet anlægger. Efterfølgende vil jeg kort introducere til 

analysestrategi og beskrive specialets ledeforskel og iagttagelsespunkt. Videre vil jeg redegøre for, 

hvilke begreber fra Laclau og Mouffes diskursteori jeg vil benytte for at undersøge specialets 

overordnede problemformulering. Jeg ønsker ikke at redegøre for alle Laclau og Mouffes 

diskursteoretiske begreber, men vil kun belyse de begreber, som jeg mener, kan bidrage til at 

undersøge, hvordan SCN konstruerer RVs position gennem særlige betegnelser. Der vil endvidere 

løbende være refleksioner omkring, hvorledes jeg operationaliserer og konditionerer disse 

begreber.  

 
2.1 Specialets videnskabsteoretiske ståsted 

Analysen i specialet vil benytte Laclau og Mouffes diskursteori for at undersøge, hvordan SCN 

meningsfylder RVs position på en særlig måde. Laclau og Mouffe har deres videnskabsteoretiske 

aner i den strukturelle marxisme, men deres teori har siden 1985 i højere grad udviklet sig i en 
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poststrukturalistisk retning (Esmark et al, 2005: 177). I deres værk Hegemony and Socialist Strategi 

(1985) videreudviklede og korrigerede de nemlig kraftigt dele af den strukturelle lingvistiks, 

Ferdinand de Saussures (1857-1913), tegnbegreb. Ifølge Saussure har tegns betydning ingen 

iboende essens, men skabes gennem forskellen til det, som betegner den. Tegnet iagttages derfor 

som arbitrært, hvilket resulterer i, at selve tegnets betydning er uforanderligt (Egholm, 2014: 157). 

Laclau og Mouffe argumenterer modsat for, at betegnere og betegnede er i en fundamentalt ustabil 

relation, hvor den betegnede kan rumme en mangfoldighed af betegnere, hvor den altid vil være 

mere eller mindre flydende, dislokeret og aldrig endeligt fikseret (Egholm, 2014: 163). Det er netop 

spørgsmålet om, hvilke betegnere SCN kæder sammen med det betegnede (RVs position), som er 

interessant i specialets analyse.  

 

Groft skitseret kan Laclau og Mouffes diskursteori anses som en forståelse af, at alt er diskursivt 

konstrueret. Laclau beskriver ’det diskursive’ således: ”Ved ”diskursivt” forstår jeg ikke ”tekst” i 

snæver forstand, men derimod den helhed af fænomener i og gennem hvilke den samfundsmæssige 

meningsproduktion finder sted, en helhed der konstituerer et samfund som sådant” (Laclau & 

Mouffe, 1997: 123). Her binder det diskursive sig ikke blot til tekst og tale, men bor ifølge Laclau og 

Mouffe i alt socialt og fysisk. Alt bliver altså meningsbærende, da meningen skabes gennem, 

hvordan et objekt bliver sat i relationen til et andet (Hansen, 2017: 343). Ifølge Laclau og Mouffe er 

ingen af disse relationer hverken nødvendige eller forudbestemte, men er derimod kontingente 

konstruktioner. Det vil sige, at de diskursivt konstruerede meningstilskrivninger altid vil kunne være 

anderledes (Laclau & Mouffe, 2002: 60-61). Den mening, SCN fylder ind i RVs position i det politiske 

landskab, er altså hverken nødvendig, låst eller forudbestemt, men derimod en kontingent 

konstruktion. Eksempelvis kan definitionen af ’frihed’ optræde forskelligt afhængigt af, om det er 

RV, Enhedslisten eller Liberal Alliance, som fylder den med mening.  

 

Set i lyset af Laclau og Mouffes protest mod en illusion om en umiddelbarhed optræder en del af 

det poststrukturalistiske ståsted, nemlig at være kritisk overfor antagelsen om, at der findes lukkede 

totaliteter. Betegnelser vil altid være mere eller mindre dislokerede og åbne for nye betegnere.  

Ifølge Laclau og Mouffe er der nemlig ingen nødvendighed eller essens, som formår at undgå 

sprogets modificering (Laclau & Mouffe, 2002: 64). Diskursteorien opererer indenfor en form for 
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’tom’ ontologi, hvor der i højere grad tages afstand til den ontologiske videnskabsteoretiske 

position, hvor objekter i sig selv tilskrives en kerne. Ontologien forsvinder ikke i diskursteorien, men 

epistimologien er den afgørende (Hansen, 2013: 488). De ontologiske pointer, som skaber et 

mulighedsrum for dens epistemologi er, som beskrevet, at ”(…) al væren er diskursivt artikuleret, og 

den anden er, at alting af samme grund er grundlæggende dislokeret eller ramt af en umulighed” 

(Hansen, 2013: 488). Der findes altså ingen ontologisk og absolut sandhed derude, men der findes 

dog konstruktioner, som fremstår som selvfølgeligheder og konstituerer den sociale orden.  

 

Laclau og Mouffe mener, at væren altid er diskursiv, men det betyder ikke, at der ikke eksisterer 

noget udenfor. Dette ’udenfor’ er dog ikke tilgængeligt for den menneskelige praksis (Hansen, 2006: 

45). ”Diskursteoriens materialistiske pointe er, at den menneskelige konstruktion – objekternes 

værensform – aldrig kommer til at falde sammen med deres eksistens” (Hansen, 2006: 45). Dette er 

fordi et objekt først opnår sin væren, når den bliver diskursivt konstitueret. Eksempelvis ville ”solen” 

være her uanset om vi omtalte den eller ej. Den ville dog ikke være ”en sol”, så længe den var 

udenfor menneskelig praksis (Hansen, 2006: 45-46). Det er derfor en betingelse for specialet, at der 

ikke er adgang til noget ikke-diskursivt. 

 

Idet specialet ikke opererer fra et ontologisk udgangspunkt, er det ikke muligt at dømme, hvorvidt 

udsagn refererer til en sandhed eller ej. Dermed er ærindet med analysen heller ikke at komme ’bag 

om’ diskursen om RVs position. Sigtet er ikke at finde forklaringer på, hvorfor SCN kommunikerer 

som hun gør, men i højere grad undersøge, hvordan der kommunikeres politisk (Jørgensen & 

Phillips, 1999: 31). Udsigelsesgraden for specialet er altså ikke rettet mod hvorfor, men hvordan der 

kommunikeres. En undersøgelse af diskurser er naturligvis i sig selv diskursiv. Derfor vil mine 

resultater i specialet heller ikke være sandheder, men blot udlægninger og midlertidigt stabile 

artikulationer, som er åbne for nye artikulationer. Der vil altid kunne findes andre forsøg på at 

konstruere RVs position i det politiske landskab, som potentielt kunne ændre de resultater, jeg 

finder i specialet.  

 

Erkendelsesinteressen for diskursteorien er at kunne:  
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”(…) bidrage til indsigten i kontingens: uanset hvor nødvendigt, naturligt eller universelt den 

analyserede sociale størrelse forekommer os, må det være muligt at vise, at det er resultat af en 

kontingent institutionalisering og derfor kunne have været anderledes” (Hansen, 2006: 53). 

 

Erkendelsesinteresse for specialet er derfor også at belyse tilsyneladende nødvendigheder, som SCN 

kommunikerer om RVs position i det politiske landskab. For diskursteorien forekommer intet 

naturligt, men bygger på en tese om eksklusion, hvilket indebærer fravalg og forskelssættelse til 

andre mulige meningstilskrivninger i diskursen (Hansen, 2006: 53-54). Således har specialet til 

formål at belyse, hvilke kontingente relationer, der kommunikeres, men også hvordan og igennem 

hvilken eksklusion, den får sin betydning.  

 

2.2 Specialets ledeforskel, iagttagelsespunkt og konditionering  

Specialets er således funderet i en epistemologisk herunder poststrukturalistisk orienteret 

videnskabsteori.  Hverken poststrukturalismen eller Laclau og Mouffe efterlader særlige metodiske 

anvisninger og analytiske kronologiske trin for, hvordan man som analytiker bør benytte deres 

begreber (Andersen, 1999: 169). Det er derimod op til anvenderen, i dette tilfælde undertegnede, 

at lægge en strategi for, hvordan diskursteoriens begreber skal benyttes og konditioneres i 

empirien. Specialet vil læne sig op af Niels Åkerstrøm Andersens (1964-) beskrivelse af 

analysestrategi, herunder tre overordnede punkter, som en analysestrategi, ifølge Andersen, bør 

indeholde: Beskrivelse af ledeforskel, iagttagelsespunkt og konditionering (Andersen, 1999: 154-

177). De tre punkter vil jeg uddybe og forklare senere i afsnittet.  

 

Da det videnskabsteoretiske ståsted ikke er ontologisk, men epistemologisk orienteret, vil specialet 

i højere grad deontologisere sin genstand. Det handler ikke om at iagttage et objekt, hvorfra man 

ønsker at producere en sand viden om genstanden. Det handler derimod om at skabe 

opmærksomhed og problematisere det selvfølgelige. Der foregår dermed en forskydning, hvor 

analysen ikke har til hensigt at observere en genstand, men derimod at observere, hvordan andre 

observerer samme genstand (Andersen, 1999: 14-15). Andersen beskriver, at analysestrategi ikke 

er metoderegler, men i højere grad en redegørelse og refleksion over, ”(…) hvordan man som 

epistemolog vil konstruere andres (…) iagttagelser som objekt for egne iagttagelser m.h.p at 
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beskrive, hvorfra de selv beskriver” (Andersen, 1999: 14). Denne måde at analysere på kalder 

Andersen at iagttage på anden orden (Andersen, 1999: 119). Jeg ønsker i specialet at iagttage på 

anden orden, hvorved jeg iagttager, hvordan SCN iagttager RVs position i det politiske landskab. Ved 

at iagttage på anden orden er det muligt at iagttage iagttagerens blinde pletter i deres 

kommunikation, men i samme omgang kan man ikke selv, som iagttager, undgå at have blinde 

pletter (Andersen, 1999: 111).  

 

2.2.1 Ledeforskel  

De blinder pletter, man som iagttager har, er tilstede, da verden fremstår på forskellige måder 

afhængigt af, hvorfra den iagttages. Andersen beskriver således: ”Iagttagelsens blinde plet består 

ved, at iagttagelsen ikke kan se, at den ikke kan se, hvad den ikke kan se” (Andersen, 1999: 111). 

Valget af blik kløver empirien i specialet, hvilket leder mig til Andersens første punkt, som i ifølge 

ham bør være i en analysestrategi, nemlig min ledeforskel. Ledeforskellen er den forskel, som jeg i 

analysen kløver empirien igennem. Ifølge Laclau og Mouffe er alt diskursivt og derfor giver det ikke 

mening at antage, at man kløver empirien i ledeforskellen: diskursivitetù ikke- diskursivitet. 

”Eftersom der ikke er noget specifikt socialt uden for det diskursive, er det klart, at det diskursive 

ikke er i modsætning til det ikke-diskursive, som hvis der var tale om to adskilte niveauer” (Laclau & 

Mouffe, 1997: 123). I specialet vil jeg benytte mig af ledeforskellen diskursù diskursivitet. Derfor er 

det et vilkår for specialet, at alt fremstår enten som en diskurs eller diskursivitet. Forskellen mellem 

disse repræsenteres ved, at relationen mellem det betegnede og betegneren er fikseret (diskurs) 

eller derimod flydende (diskursivitet) (Andersen, 1999: 90, 162). Jeg ønsker altså at iagttage, hvilke 

betegnere SCN kæder sammen med det betegnede, RVs position, og om denne sammenkædning 

blot forekommer som en enkeltstående sammenkædning og en flydende diskursivitet eller om 

konstruktionen synes at meningsfylde betegneren med en veletableret og midlertidigt stabil 

fiksering. Ligesom der ikke findes absolutte sandheder i diskursteorien, så findes der heller ikke 

noget decideret sandhedskriterium for, hvornår noget ’dømmes’ som en diskurs eller ej. Kriteriet 

skabes gennem analytikerens valg af ledeforskel og konditionering af begreber (Andersen, 1999: 

165). Yderligere konditionering af diskurs og ledeforskel vil blive uddybet i afsnit 2.3.1.  
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2.2.2 Iagttagelsespunkt 

Som tidligere nævnt, kræver empirien ikke et særligt fokuspunkt, men optræder forskelligt 

afhængigt af, hvor man drejer luppen hen. Dette gør sig i den grad også gældende for valg af 

iagttagelsespunkt. Andersen beskriver iagttagelsespunkt således: ”I forhold til diskursanalyse 

betyder iagttagelsespunkt valg af diskursreference, det vil f.eks. sige, hvilken problematiks genealogi 

søges optrævlet med hvilke konsekvenser for fikseringen af iagttagelsespunktet” (Andersen, 1999: 

154). Iagttagelsespunktet er altså den genstand, som man iagttager iagttageren iagttage og dermed 

konstituerende for, hvad der dukker op i empirien (Andersen, 1999: 117). Iagttagelsespunktet jeg i 

specialet interesserer mig for, er RVs position i det politiske landskab. Hvad der præcist menes med 

’RVs position’ er blevet uddybet i afsnit 1.1.1. I analysen ønsker jeg at iagttage, hvordan SCN 

meningstilskriver og konstruerer iagttagelsespunktet, RVs position, for efterfølgende at kunne 

diskutere, hvilke konsekvenser denne konstruktion kan have. 

 

2.2.3 Konditionering 

Sidste element i analysestrategien, som Andersen fremhæver, er konditionering. Han beskriver det 

således: ”Med konditionering menes her opstilling af betingelser for indikation” (Andersen, 1999: 

116). Konditionering og hermed iagttagelsesbetingelser er vigtige, så man ikke iagttager 

inkonsekvent og ikke syner transparent. Hos Laclau og Mouffe optræder en række udfordringer ved 

at konditionere, hvordan deres begreber konkret skal bruges i empiriske analyser, da de ikke selv 

har bedrevet empirisk arbejde. Laclau og Mouffe fremlægger altså ikke selv retningslinjer for, 

hvordan man skal konditionere deres iagttagelsesapparat (Andersen, 1999: 169). Ikke desto mindre 

bliver det endnu mere afgørende i dette speciale at konditionere et hvert begreb, som bruges i 

analysen. Når jeg præsenterer begreberne, som bruges i analysen i nedenstående afsnit, vil jeg 

derfor løbende konditionere, hvordan jeg forstår og bruger begrebet samt hvornår og hvordan jeg 

”dømmer”, at det kan iagttages i analysen.  

 

2.3 Diskursteoretiske begreber og konditionering  

2.3.1 Diskurs, nodalpunkt og artikulation 

Som belyst tidligere, er udgangspunktet for diskursteorien, at den sociale orden er kontingent, 

ufuldstændig og foranderlig. Den sociale orden afhænger dybest set af, hvilke betegnere, der kobles 
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til det betegnede. Samme aldrig tilendebragte fiksering gør sig gældende i forståelsen af diskurser 

(Laclau & Mouffe, 2002: 60). Laclau og Mouffe beskriver diskurs således:  

 

“In the context of this discussion, 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 will call discourse” 

(Laclau & Mouffe, 1985: 105). 

 

Diskurs er dermed den betydningsbærende og strukturerede totalitet indenfor et hvilket som helst 

domæne. Ifølge Laclau og Mouffe insisterer diskurs på mening, hvor diskursens meningsramme 

skaber meningen for det, som den indgår i. Eksempelvis iagttager de klassiske politiske ideologier, 

socialismen og liberalismen, ’frihed’ forskelligt. ’Frihed’ har altså forskellig mening afhængigt af, 

hvilken diskurs, den er tilknyttet (Hansen, 2013: 440). Diskursen om ’frihed’ konstrueres som 

resultat af en sammenkædning mellem betegnere og betegnede, som fremstår som en struktureret 

totalitet.  

 

Betegnerne ordner sig rundt om et konstrueret priviligeret tegn i diskursen og får herigennem selv 

sin betydning. Dette tegn kaldes et nodalpunkt. Laclau og Mouffe præsenterer begrebet sådan: ”Any 

discourse is constituted as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest the flow of 

differences, to construct a centre. We will call the privileged discourse points of the partial fixation, 

nodal points” (Laclau & Mouffe, 1985: 112). Nodalpunktet er det, som diskursen konstrueres 

omkring, og er ofte det, som samler det politiske projekt. Noget partikulært, altså nodalpunkt, kan 

ende med at være fyldt med og repræsentere en mangfoldighed af forskellige betegnere. 

Eksempelvis ville nodalpunktet i en liberalistisk sammenhæng kunne optræde som ’frihed’, hvor 

nodalpunktet i en socialistisk diskurs kunne dukke op som ’lighed og solidaritet’ (Hansen, 2017: 349). 

Selve sammenkædningen af de forskellige elementer og skabelsen af et nodalpunkt og diskurs 

kaldes for artikulation.  

 

Artikulation kendetegnes som en konstruktionsproces, hvor en lang række af betegnere kædes 

sammen, hvor relationen er kontingent (Laclau & Mouffe, 1997: 182). Det er dermed den 
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artikulatoriske praksis, der modificerer, organiserer og skaber diskurser, hvor disse konstituerer den 

sociale orden. Resultatet af den artikulatoriske praksis er diskurser. Diskurserne er som før nævnt 

aldrig en fastlåst totalitet og kan ikke eksistere ”(…) i form af en given og afgrænset 

positivitet”(Laclau & Mouffe, 2002: 60). Laclau og Mouffe beskriver, at artikulationer netop er 

mulige af samme årsag: ”As we shall see, if contingency and articulation are possible, this is because 

no discursive formation is a sutured totality and the transformation of the elements into moments 

is never complete” (Laclau & Mouffe, 1985: 107). Artikulationers fiskering af mening eksisterer kun 

momentvis og er til enhver tid åbne for nye modificeringer. Derfor er der også massevis af ufikseret 

mening udenfor diskurserne. Enhver diskurs konstitueres nemlig ved, at den udelukker andre mulige 

betydninger og andre mulige måder, hvorpå betydninger kunne sættes i forhold til hinanden på. 

Diskurser skabes således med udgangspunkt i en reduktion af muligheder og bygger derfor på 

eksklusion af mening fra det diskursive felt, som Laclau og Mouffe også kalder det konstitutive ydre 

(Jørgensen & Phillips, 1999: 37). Sammenhængen mellem diskurs, nodalpunkt, artikulation og det 

diskursive felt belyser Laclau og Mouffe således:  

 

”The practice of articulation, therefore, consists in the construction of nodal points which partially 

fix meaning; and the partial character of this fixation proceeds from the openness of the social, a 

result, in its turn, of the constant overflowing of every discourse by the infinitude of the field of 

discursivity”  

(Laclau & Mouffe, 1985: 113). 

 

Ovenstående opsummerende citat leder mig til konditionering af de netop gennemgående 

begreber. Ved brugen af diskursteorien accepterer jeg, at det er en betingelse, at alt viser sig som 

artikulationer. Analysen vil derfor udelukkende bestå af en iagttagelse af SCNs artikulationer, altså 

en kontingent diskursiv sammenkædning af elementer. Analysen vil derfor ikke ’blot’ bestå af tegn, 

men bestå af tegn, der etableres i relation til hinanden. Jeg vil med begrebet nodalpunkt undersøge, 

hvordan SCN meningsfylder og diskursivt ordner sig omkring en særlig priviligeret betegner. Det 

artikulerede nodalpunkt er hverken naturligt eller nødvendigt, men derimod kontingent, hvilket 

resulterer i, at udvælgelsen af nodalpunktet i specialet ikke bør tages for givet. Jeg har derfor til 

analytisk opgave at iagttage, om der er en særlig betegner, som synes at udgøre det politiske projekt 
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i forhold til RVs position. Nodalpunktet konditioneres således i opgaven ved, at den skal rumme en 

mangfoldighed af betegnere, hvor betegnerne alle synes at pege mod nodalpunkt og får sin 

betydning herigennem.  

 

Laclau og Mouffe har ikke skabt klare retningslinjer for, hvordan man empirisk kan dømme diskurs 

eller ej. Man kan kun tage udgangspunkt i den generelle definition, men hvornår den indtræffer er 

op til egen fortolkning (Andersen, 1999: 169). Empirien kommer derfor til udtryk ved, hvordan jeg 

genkender en given artikulation som en diskurs eller en diskursivitet. Denne forskel leder tilbage til 

specialets ledeforskel, diskursù diskursivitet, som blev beskrevet i afsnit 2.2.1. Jeg konditionerer 

diskurs i specialet ved, at jeg for det første skal kunne iagttage, at der optræder et veletableret 

mønster, hvor gentagne artikulationer tilbyder mening til et nodalpunkt. Jeg skal altså kunne 

iagttage, at SCN kontinuerligt fikserer og kobler betegnere sammen til en betegnet i min empiri, 

altså i Facebook-opslag, interviews publiceret i landsdækkende dagblade samt lejlighedstaler. Alt 

får sin mening ved at optræde relationelt, men relationer fremtræder ikke nødvendigvis ved 

diskursens systematiske karakter. I tilfælde af, at SCN kobler betegnere usystematisk til flere 

forskellige betegnere, ville der blot være tale om diskursivitet (Andersen, 1999: 90). For det andet 

vil jeg karakterisere, at jeg iagttager en diskurs, når der iagttages et tegn på eksklusion, altså en 

udelukkelse af mulighed. Jeg konditionerer derfor en diskurs i specialet, når artikulationer ordner 

sig rundt om et nodalpunkt samtidig med, at diskursen skal komme til udtryk gennem sin negation, 

nemlig dens konstitutive ydre. Diskurser konditoneres altså i empirien afbilledet som et veletableret 

og altid kun relativt, stabilt mønster af forskelle og ligheder.   

 

2.3.2 Hegemoni og det politiske  

I følgende afsnit ønsker jeg at belyse begrebet om hegemoni og det politiske. Hegemoni er et 

centralt begreb i diskursteorien og knytter an til ideen om, at intet er forudbestemt og uforanderligt, 

men derimod præget af kontingens. Udover at Laclau og Mouffe har rødder i strukturalismen, så 

har de det også i marxismen. Dette kommer til udtryk i hegemoni-begrebet, som er hentet fra 

Antonio Gramsci (1891-1937). Selve forståelsen og præmissen for begrebet er dog langt fra den 

samme som hos Gramsci (Hansen, 2017: 346). Hegemoni forstås ifølge Laclau og Mouffe ved, at en 

diskurs er priviligeret i samfundet og opfattes som den rigtige, fremfor andre. At en diskurs opnår 
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hegemoni betyder derved, at den fremstår som det ’sande’, ’selvfølgelige’ og ’naturlige’, og at den 

i højere grad bliver reproduceret end modificeret. Det er altså hegemoni, som konstituerer den 

sociale orden. Men da diskursteorien hævder, at alt er en smule ude af plads, flydende og aldrig 

endeligt fikseret, så er det at opnå hegemoni i sig selv en umulighed. Det skal derfor i højere grad 

forstås som en proces: ”(…) hegemonisk praksis er ikke andet end det tentative, per definition, 

ufuldstændige og åbne forsøg på at samle det usamlelige” (Laclau & Mouffe, 1997: 146). Ifølge 

Laclau og Mouffe er enhver diskurs konstitueret som et forsøg på at fiksere og dominere det 

diskursive felt, men der vil altid være et overskud af mening, som forhindrer, at en diskurs er sikret 

i at fastholde sin hegemoniske status (Laclau & Mouffe, 1985: 112). Siden diskurser altid er en smule 

åbne og ude af plads, efterlades der altid en plads til nye forsøg på fiksering, hvilket Laclau og Mouffe 

kalder for hegemoniske kampe. De hegemoniske kampe indebærer en konflikt og kamp om at 

fiksere mening til ellers kontingente betegnere og dermed definere samfundets selvfølgeligheder, 

doxaer og dybest set konstruere det givne (Nielsen, 2006: 78-79). Kampen om definitionsmagten 

leder mig videre til Laclau og Mouffes centrale begreb om politik.  

 

Det politiske er ifølge Laclau og Mouffe ikke et spørgsmål om, hvilken politik eksempelvis et parti 

fører. Det skal derimod anskues som et bredt begreb, der refererer til at, (…) ”vi hele tiden 

konstituerer det sociale på bestemte måder, der udelukker andre måder” (Jørgensen & Phillips, 

1999: 47). Artikulationens reproduktion og modificeringer er i den grad politisk, idet disse 

kontingente konstruktioner ikke blot meningstilskriver betegnere, men indretter og skaber 

samfund. Det er altså gennem de hegemoniske kampe, der forsøges skabelse af et særligt samfund 

og udelukkelse af andre, hvilket Laclau og Mouffe forstår som det politiske. Nogle kampe kan være 

mere synlige end andre, hvor nogle diskurser kan fremstå så naturlige og ikke-kontingente, så det 

nærmest ikke er muligt at forestille sig alternative meningstilskrivninger (Jørgensen & Phillips, 1999: 

47-48). En del af diskursteorien er derfor at belyse diskursernes kontingente natur ved at forsøge at 

dekonstruere de strukturer, der indretter samfundet, og anskueliggøre, at det der opfattes naturligt 

blot er et resultat af hegemoniske kampe, som altid er politiske (Jørgensen & Phillips, 1999: 61). 

 

Siden jeg udelukkende benytter SCNs artikulationer om RVs position, ønsker jeg i specialet ikke at 

vurdere om den fiksering af mening, hun konstruerer, opnår en sådan hegemonisk tilstand. Hvis jeg 
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skulle kunne identificere om diskursen var hegemonisk, så konditionerer jeg, at diskursen skulle 

fremstå som selvfølgelig uden nogen stor kamp om at modificere den. En sådan analyse lægger jeg 

dog ikke op til, som konsekvens af valget af empiri. Jeg ønsker dog at undersøge, hvordan SCN 

igennem sine artikulationer indtræder i, hvad Laclau og Mouffe vil betegne som en hegemonisk 

kamp, hvor hun ved at tillægge mening til RVs position forsøger at fiksere den. Heri optræder også 

begrebet om det politiske, hvorved jeg ønsker at tydeliggøre, hvordan SCN kæder særlige betegner 

til det betegnede og udelukker andre i samme omgang. Når SCN forsøger af fiksere mening om RVs 

position, så er selv samme operation kontingent og dermed politisk.   

 
2.3.3 Dislokation og det analytiske startpunkt  

Et begreb, som jeg flere gange har kredset om i min teoretiske redegørelse, er begrebet dislokation. 

Der er, som tidligere beskrevet, ingen diskurser, som ligger fast og ingen hegemoni, som kan vride 

sig fri af at kunne blive modificeret gennem artikulationsprocesser. I forlængelse af det 

epistimologiske udgangspunkt dukker begrebet dislokation op, som betyder ’ude af led’ (Hansen, 

2017: 348). Dislokation henviser til en diskurs, som er forstyrret, ude af led og rystet, så den ikke 

længere artikuleres, som den tidligere gjorde. Ifølge Laclau og Mouffe er ”(…) ethvert 

samfundsmæssigt forhold (…) dislokeret i større eller mindre grad” (Hansen, 2017: 352). Det er 

netop dislokationer, der åbner op for re-artikulationer og er årsagen til, at hegemoniske kampe 

starter. Disse kampe forsøger heri at re-artikulere og fikserer det, som er ude af plads. Grunden til 

at diskurser dislokeres, hvorefter forskellige diskurser kæmper om at ’re-lokere’ dem, kan være 

mange. En dislokation kan eksempelvis forekomme som resultat af en politisk konflikt eller 

begivenhed. Pointen er dog analytisk, at en dislokation ikke er en begivenhed i sig selv, men 

dislokationen iagttages derimod i artikulationerne, som modificerer en given diskurs. Dislokationer 

kan altså identificeres, når artikulationer underminerer hegemoniske tilstande, altså sociale 

selvfølgeligheder (Hansen, 2017: 348-352). Jeg konditionerer således begrebet om dislokation, da 

jeg med udgangspunkt i diskursteorien forstår, at enhver diskurs er mere eller mindre dislokeret, 

hvorfor en betingelse for diskursen om RVs position i det politiske landskab af samme årsag også er 

mere eller mindre dislokeret. Jeg vil iagttage en dislokation i empirien, hvis SCN gennem sin 

artikulation dislokerer, hvad der tidligere i specialet forekom som fikseret meningstilskrivning i 

diskursen om RVs position i det politiske landskab.  
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Analyser, som benytter sig af Laclau og Mouffe diskursteori, vil ofte have dislokationen som 

startpunkt og dette speciale er ingen undtagelse (Hansen, 2017: 352). For at iagttage en dislokation 

skal artikulationer adressere det. Derfor ønsker jeg kort at argumentere for, hvorfor og hvilket 

startpunkt som jeg har valgt.  

RVs position i det politiske landskab har uden tvivl være dislokeret flere gange siden partiets start i 

1905. Jeg vil mene, at flere politiske konflikter og kriser har rystet RVs position, så den efterfølgende 

er forsøgt fikseret og re-lokeret på ny. Først og fremmest vil jeg argumentere for, at der allerede 

blev artikuleret en dislokation i sammenhæng med, at RV blev sat udenfor indflydelse, da Mette 

Frederiksen beholdt alle nøgler til ministerkontorerne. Jeg kan i denne forbindelse iagttage flere 

artikulationer, som peger på, at denne begivenhed har resulteret i, at RVs position er blevet rystet, 

hvorved der blandt andet artikuleres, at udelukkelsen af regeringen har reduceret RVs indflydelse 

(Larsen, 2019).  

RV måtte nøjes med at være regeringens støtteparti, men denne begivenhed synes ikke at være den 

eneste rystelse, partiets position har oplevet. D. 7 oktober 2020 forlod Østergaard posten som 

politisk leder i partiet på baggrund af upassende og krænkende adfærd. Østergaards afgang 

resulterede i, at partiets daværende næstformand, SCN, blev partiets nye politiske leder. Her blev 

partiet rystet på flere parametre. Først og fremmest modtog RV stor kritik fra blandt andet de 

danske medier om, at de som parti før Østergaards sag fremstod som et ”frelst og bedrevidende 

parti”, hvor denne situation tydede på det diametralt modsatte (Dragsdahl, 2021). RV blev grundet 

situationen beskyldt for hykleri: ”Hykleriet driver ned af væggene. Det mener jeg virkelig” (Holm, 

2020). Ikke nok med denne krise og mulige dislokation i RV, så identificerer jeg en anden dislokation, 

nemlig at partiet pludselig stod med en ny politisk leder efter, at Østergaard havde været det i 6 år. 

RVs position og politiske rolle blev med SCN som ny politisk leder ikke taget for givet, men der blev 

derimod sat spørgsmålstegn ved selve retningen og positionen for partiet (Patscheider, 2020). 

Debatten om, hvilken retning RV vil have med SCN i spidsen peger på en dislokation i diskursen. Der 

skabes dermed et behov for at re-lokere partiets position, hvori SCNs efterfølgende artikulationer 

forekommer som forsøg på at fiksere et rystet RV. Det er netop ved denne dislokation min analyse 

starter, da jeg er interesseret i at undersøge, hvordan SCN forsøger at fiksere mening om RVs 

position i det politiske landskab, som synes at være dislokeret.  
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2.3.4 Subjektpositioner 

I min analyse består min empiri udelukkende af SCNs artikulationer, men i diskursteorien ligger 

interessen ikke i individers intentioner, følelser og erfaringer. Laclau og Mouffe benytter sig ikke af 

termer som individer eller aktører, ”(…) idet det enkelte individ ikke repræsenterer sig selv og ikke 

har en individuel essens”(Egholm, 2014, 166). Laclau og Mouffe mener derimod, at individets 

handlinger blot er et resultat og en repræsentation af de diskurser og konstruktioner, som de kan 

identificere sig med. Laclau og Mouffe benytter sig af et begreb om subjektpositioner, hvor dette er 

positioner, hvormed subjekter kan identificere sig. Positionerne, som subjekterne kan identificere 

sig med, er til rådighed i kraft af det handlerum diskursen istandsætter (Laclau & Mouffe, 2010: 158-

160). Subjektpositionerne er dermed meningstilskrivning, som tilbyder identifikation for subjekter, 

således så subjekter kan fylde sig selv med mening. Den strukturelle ordning af diskurser er 

kontingent, hvilket betyder, at de subjektpositioner, som diskurserne tilbyder, også er kontingente. 

Positioner vil derfor aldrig være endeligt fikserede, men et resultat af, hvilket mulighedsrum 

diskurser efterlader subjekterne, hvori subjekter kan beslutte, hvad de identificerer sig med 

(Hansen, 2017: 446-448).  

 

På baggrund af begrebet om subjektposition er det en betingelse, at jeg i specialet er ’blind’ for 

aktører. Således vil SCNs artikulationer ikke opfattes som et udtryk for en substantiel bevidsthed, 

men et udtryk for en beslutning om identifikation i et handlerum konstrueret af diskursen om RVs 

position (Laclau & Mouffe, 2010: 159). Jeg ønsker at benytte mig af dette begreb, da de positioner, 

som SCN indtager, vil være et udtryk for, hvordan diskursen om RVs position i det politiske landskab 

fikseres og identificeres. Således vælger jeg kun at iagttage det handlerum i diskursen, som SCN 

identificerer og istandsætter, altså jeg forholder mig udelukkende til hendes identifikation af RVs 

position. Dette gør jeg, da jeg i specialet netop er interesseret i SCNs fiksering af kontingens og ikke 

andres. Med andre ord ville der potentielt dukke et andet konstitutivt indre og ydre op, hvis jeg 

iagttog andre subjekter indtage positioner i RVs handlerum. 

 

2.3.5 Ækvivalens- og differenskæde  

En diskurs vil altid komme til udtryk som et resultat af, hvilke relationer og betegnere, der kædes 

sammen med det betegnede og, hvad den i samme artikulationsproces inkluderer og ekskluderer. I 
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skabelsen af diskurser konstrueres der strukturel ordning omkring et nodalpunkt. Disse ordninger 

istandsættes ved forskels- og lighedsrelationer, hvilket Laclau og Mouffe kalder for ækvivalens- og 

differenskæde. Ækvivalenskæden er alt det, som artikuleres som værende ækvivalent med 

nodalpunktet. Det partikulære nodalpunkt kan gennem artikulation blive sat i et ækvivalent forhold 

til og repræsentere en række forskellige mangfoldige betegnere, selvom lighedssættelsen er 

kontingent (Laclau & Mouffe, 2010: 80-82). De enkelte forskelle mellem betegnerne bliver imidlertid 

udvisket, når de sættes i relation til hinanden: ”(…) forskellene ophæver hinanden i den udstrækning, 

de bruges til at udtrykke noget identisk, som ligger til grund for dem alle” (Laclau & Mouffe, 2010: 

81). Således præsenterer nodalpunktet alt det, som ækvivalenskæden indeholder, hvor kampen 

bliver at bestemme, hvad det identiske ’noget’ skal indeholde. Eksempelvis kan betegnere som 

Dannebrog, flæskesteg og kongehus udgøre en ækvivalenskæde, som for nogle danskere hører ind 

under det samme nodalpunkt, ’danskhed’ (Laclau & Mouffe, 1997: 206).  

 

Som tidligere beskrevet skabes diskurser med udgangspunkt i en eksklusion af mening, som kaldes 

for den konstitutive yderside. Det er netop her, differenskæden finder sin plads som begreb. 

Differenskæden er de betegnere, som artikuleres som værende nodalpunktets forskel, som ofte er 

det, der truer et politisk projekt (Esmark et al, 2005: 182). Nodalpunktet og ækvivalenskæden 

fastholdes samtidig ved denne fælles ydre reference på trods af, at modsætningsforholdet er 

kontingent: ”(…) it is clear that between the negation and the body through which it expresses itself 

there is no necessary relation – nothing predetermines that one particular body should be the one 

predestined to incarnate negation as such” (Laclau, 1996: 41). Fiksering af kontingens skabes altså 

både ved at sammenkæde lighedsrelationer mellem betegnere og betegnede, men ligeledes 

gennem en række sæt af forskelle, som den betegnede adskiller sig fra. Nedenstående figur 

illustrerer forholdet mellem ækvivalens og differens. Figuren er inspireret af Andersens skildring af 

samme (Andersen, 1999: 96).  
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Figur 1: Ækvivalens og differens 

 

Jeg konditionerer ækvivalente relationer i min analyse, når SCN artikulerer en lighedsrelation 

mellem det fremanalyserede nodalpunkt og forskellige betegnere, når der kommunikeres om RVs 

position i det politiske landskab. Jeg har altså blik for diskursens artikulerede positive konstitutive 

inderside. Modsat konditionerer jeg betegnere i differenskæden, når SCN artikulerer, hvad 

nodalpunktet adskiller sig fra, nemlig diskursens rene negation og truende ydre reference. Således 

benytter jeg mig af begrebsparret for at undersøge SCNs diskursive ordning og dermed fiksering af 

RVs position i det politiske landskab. 

 

2.3.6 Den tomme eller flydende betegner 

To begreber, som tilbyder sig i relation til ækvivalens- og differenslogikken, er den tomme og 

flydende betegner. En tom betegner er en betegner, et nodalpunkt, som er tømt for mening, da den 

i sin meningstilskrivning er blevet fyldt med en stor mangfoldighed af mening. Laclau beskriver det 

således: ”An empty signifier is, strictly speaking, a signifier without a signified” (…)” that is a signifier 

of the pure cancellation of all difference” (Laclau, 1996: 36, 38). En tom betegner, er altså en 

betegner, som formår at aflyse alle forskelle, hvor disse forskelle ophæves i artikulationen om 

ækvivalens. Jo mere ækvivalenslogikken er dominerende i artikulationen om et nodalpunkt, jo mere 

tomt vil nodalpunktet synes. Den tomme betegner er altså noget partikulært, som udtrykker 

meningsindholdet i et hegemonisk projekt (Esmark et al, 2005: 181-183). Det er dybest set en 

betegner, der betegner det forskelsløse og forskelsaflysende, så den kan betyde alt og intet og 
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dermed på sin vis ikke lade sig betegne (Andersen, 1999: 96). Den tomme betegner opretholder dog 

kun sin plads, så længe den fastholdes af sin konstitutive yderside (Laclau, 1996: 36-38).  

 

Ved at benytte Laclau og Mouffes diskursteori er ustabilitet og den flydende karakter et ontologisk 

grundvilkår, og herved kommer den flydende betegner til syne. Den tomme betegner er naturligvis 

altid åben for rystelser, men den flydende betegner er allerede uklar i sin betegnelse: ”(…) the 

signifier is (…) ambiguous: that either an overdetermination or an underdetermination of signifieds 

prevents it from being fully fixed. Yet this floating of the signifier still does not make it an empty one” 

(Laclau, 1996: 36). Den flydende betegner kan derfor indeholde modstridende betegnere, hvor dens 

ekskluderende grænse, altså fastholdelse af negation, ikke er tilstede, men derimod flydende. Den 

flydende betegner er derfor uklar, da den flyder over sine forskelle og ligheder (Hansen, 2017: 347).  

 

Konditionering af den tomme betegner påpeger Andersen ikke er mulig: ”Hvor denne tomme 

betegner (…) har en vigtig teoretisk funktion, har den imidlertid ingen empirisk analytisk potens. 

Begrebet den tomme betegner undviger ethvert forsøg for konditionering” (Andersen, 1999: 171). 

Jeg ønsker således ikke at vurdere om nodalpunktet, som SCN artikulerer, er tomt eller ej. Jeg vil 

dog benytte mig af begrebet i det omfang, at jeg vil diskutere den tomhed, som det mulige 

nodalpunkt kunne afspejle. Jeg vil i specialet benytte mig af begrebet om den flydende betegner, 

hvis jeg iagttager, at nodalpunktet artikuleres uklart, hvor grænsen mellem dets konstitutive 

inderside og yderside artikuleres som flydende.  

 

2.3.7 Agonisme 

I konstruktionen af en fælles ydre reference, altså en negation, kan nodalpunktets antagonistiske 

relation iagttages. Ifølge Laclau og Mouffe er der i enhver meningsproduktion en produktion af en 

forskel, men ved en antagonistisk relation produceres en forskel til et ydre, hvor relationen til dette 

ydre indebærer et direkte fjendskab (Laclau & Mouffe, 1997: 124-128). Laclau og Mouffe beskriver 

det således: ”Antagonister kan ikke leve fredeligt sammen, men må kæmpe til den ene har vundet. 

I snævrere betydning betegner antagonisme en relation, hvor den ene pol ikke anerkender den 

andens eksistensberettigelse eller eksistens overhovedet” (Laclau & Mouffe, 1997: 182). Denne 

forståelse af det antagoniske venù fjende-forhold udspringer fra den politiske teoretiker Carl Schmitt 
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(1888-1985) (Mouffe, 2005: 4). Mouffe har dog videreudviklet dette begreb og sat det i, ifølge 

Mouffe selv, en mere nutidig og demokratisk ramme, hvorved hun præsenterer begrebet agonisme: 

 

“While antagonism is a we/they relation in which the two sides are enemies who do not share any 

common ground, agonism is a we/they relation where the conflicting parties, although 

acknowledging that there is no rational solution to their conflict, nevertheless recognize the 

legitimacy of their opponents. They are ‘adversaries’ not enemies”  

(Mouffe, 2005: 20). 

 

Agonisme-begrebet bliver introduceret, da opponenter i det politiske fællesskab, ifølge Mouffe, 

kræver at blive anset som modstandere, som både tolereres og accepteres for deres eksistens, 

fremfor fjender, der skal tilintetgøres. Antagonisme-begrebet slippes ikke, men er kun forbeholdt 

den yderside, som ikke gælder indenfor de demokratiske ’spilleregler’ og dermed ikke indtræder i 

det politiske fællesskab (Laclau & Mouffe, 2010: 188).  

 

Jeg ønsker at benytte mig af begrebet om agonisme-relationen, når jeg undersøger, hvordan SCN 

fikserer mening om RVs position i det politiske landskab, da både SCN og det politiske landskab 

tilhører det politiske fællesskab. Jeg konditionerer desuden begrebet, når jeg i empirien kan 

iagttage, at SCN sætter en forskelsrelation og afbilleder en modstander i artikulationen om RVs 

position.  

 

2.4 Opsummerende brug af diskursteoriens begreber 

Med specialets valgte analytiske begreber gennemgået vil jeg nu kort opsummere, hvordan jeg med 

brug af disse vil besvare specialets problemformulering, nemlig: Hvordan søger Sofie Carsten Nielsen 

at fiksere mening om Radikale Venstres position i det politiske landskab og hvilke implikationer kan 

dette have? 

 

Jeg vil igennem ledeforskellen diskursù diskursivitet iagttage, hvordan SCN forsøger at fiksere 

kontingens ved at sammenkæde særlige betegnere til RVs position i det politiske landskab og i 

samme operation ekskludere andre betegnere. Jeg vil iagttage, hvordan SCN gennem sine 
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artikulationer indtræder i en hegemonisk kamp for at re-lokere det dislokerede samt modificere 

og skabe priviligerede nodalpunkter. Jeg vil videre kunne benytte mig af begreber om den tomme 

eller flydende betegner, hvis den diskursive ordning omkring nodalpunktet synes at optræde som 

det. På baggrund af de subjektpositioner, som SCN identificerer sig med, vil jeg kunne belyse, hvilket 

mulighedsrum diskursen skaber, så subjekter kan fylde sig selv med mening. For at iagttage RVs 

position i det politiske landskab vil jeg endvidere have blik for, hvilke ækvivalente, differentielle og 

agonistiske relationer SCN skaber i sit forsøg på politisk at definere det betegnede. Med 

udgangspunktet i en analyse af SCNs fiksering af RVs position i det politiske landskab, vil jeg 

efterfølgende diskutere, hvilke konsekvenser denne diskursive ordning kan have.  
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3. Metode og empiri 

Jeg har i ovenstående kapitel redegjort for specialets videnskabsteoretiske ståsted, 

analysestrategiske overvejelser og diskursteoretiske apparat. I dette afsnit ønsker jeg at redegøre 

og reflektere over specialets metode og indsamling af empiri samt give et overblik over specialet 

empiri.  

 

3.1 Metodiske og empiriske overvejelser 

Som tidligere beskrevet har jeg valgt en række opslag fra SCNs Facebook-side (Bilag 1, FB), to 

lejlighedstaler (Bilag 3, Tale 1) (Bilag 4, Tale 2) og flere artikler, som består af interviews med SCN 

(Bilag 2, Artikler) med henblik på at besvare min overordnede problemformulering. Jeg vil i 

nedenstående belyse, hvilke overvejelser, der ligger til grund for netop dette valg af empiri. 

 

3.1.1 Sofie Carsten Nielsen skal være ”stemmen” 

Jeg ønsker i specialet at undersøge, hvordan SCN fikserer mening om RVs position i det politiske 

landskab. Således har det vigtigste for mig i mit valg af empiri været, at min empiri udelukkende har 

skullet bestå af SCNs artikulationer. Med andre ord, så er mine empiriske overvejelser bygget på et 

ønske om et indblik i, hvorledes netop SCN meningsfylder RVs position og ikke, hvordan andre gør 

det. Derfor har jeg valgt en type empiri, hvor hun er den direkte afsender af alle artikulationerne. 

Både Facebook-opslagene og lejlighedstalerne har SCN som afsender, hvor det henholdsvis er 

hende som har skrevet og publiceret opslagene på hendes Facebook-side og hende, som har skrevet 

og afholder talerne. Jeg har ligeledes valgt en række artikler, hvor SCN bliver interviewet. Her er SCN 

ikke den eneste, der artikulerer. Det gør intervieweren nemlig også. Jeg ønsker dog i analysen 

udelukkende at bruge SCNs artikulationer fra interviewene, altså de passager, hvor hun er direkte 

citeret. En af grundene til at jeg har valgt Facebook-opslag, lejlighedstaler og artikler med interviews 

er dermed, at de alle har SCN som afsender.  

  

3.1.2 På tværs af modtagere 

Udover at jeg i mine empiriske overvejelser har begrænset mig til empiri, hvor det er muligt kun at 

iagttage SCNs iagttagelser, så har empirien også skullet give mig en indsigt i, hvorledes SCN 

artikulerer om RVs position som et veletableret mønster. Jeg har således valgt empiri med 



 Side 29 af 83 

udgangspunkt i, at der skal være sufficiente artikulationer til, at jeg kan iagttage empirien gennem 

min ledeforskel diskursù diskursivitet, som er beskrevet i afsnit 2.2.1. Jeg har ønsket at iagttage, om 

SCN blot artikulerer en diskursivitet eller en diskurs, altså et regulært mønster. Jeg har således ikke 

til hensigt i specialet at gennemgå hver en lejlighedstale, interview eller Facebook-opslag i dybden 

for at belyse, hvad de hver især skildrer. Jeg vil dog bruge bredden i empirien til at iagttage 

veletablerede mønstre på tværs af empirien. Jeg vil derfor fremhæve og citere de passager af enten 

lejlighedstaler, interviews eller Facebook-opslag, hvor det pågældende udsnit afspejler et mere 

generelt billede af, hvordan SCN skildrer RVs position i det politiske landskab. En af grundende til 

jeg har valgt de tre forskellige typer af empiri er, at jeg har ønsket at iagttage, hvordan SCN 

kommunikerer på tværs af forskellige modtagere. De tre forskellige typer af empiri har samme 

afsender, altså SCN, men til gengæld tre forskellige modtagere, hvilket jeg vil belyse yderligere i 

afsnit 3.2 Udgangspunktet for min interesse er ikke, hvordan SCN konstruerer RVs position på en 

særlig vis i hendes Facebook-opslag til hendes følgere, men derimod hvordan hun mere generelt 

skaber ækvivalente- og differentielle relationer på tværs af forskellige modtagergrupper om RV, 

hvilket kommer til udtryk som mønstre og tendenser i den store mængde af empiri. Jeg vil dog i 

afsnit 4.1.11 af analysen kort betragte, hvordan SCN artikulerer særlige betegnere hyppigere i nogle 

typer af kilder end i andre.  

 

3.1.3 Det empiriske start- og slutpunkt 

Jeg har indsamlet min empiri således, at jeg har begrænset mig til en særlig tidsperiode. Som 

beskrevet i afsnit 2.3.3, så er en dislokation ofte startpunktet for diskursteoretiske analyser og dette 

speciale er ingen undtagelse. Samtidig udspringer specialets undren af, hvordan SCN artikulerer om 

RVs position i det politiske landskab som RVs nye politiske leder. Derfor har jeg indsamlet empiri fra 

d. 7. oktober 2020 - dagen hvor Østergaard gik af som politisk leder og SCNs trådte til. Jeg har af 

både tidsmæssige- og pladsmæssige årsager været nødsaget til at sætte et empirisk slutpunkt. Mine 

overvejelser har i denne forbindelse været, at der synes at være en naturlig afslutning, da 

Folketinget d. 2. juni 2021 afholder afslutningsdebat, hvor Folketinget lukker for dets normale 

aktiviteter og politikkerne i forskellig grad går på sommerferie. Jeg har således valgt, at min empiri 

er SCNs artikulationer i Facebook-opslag, interviews og lejlighedstaler fra d. 7. oktober 2020 til d. 2. 

juni 2021. 
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3.1.4 Udvalgt efter iagttagelsespunktet 

I indsamlingen af empiri til specialet har jeg gennemgået alle SCNs Facebook-opslag og større 

interviews fra landsdækkende dagblade fra d. 7.oktober 2020 til 2. juni 2021. Jeg har udvalgt og 

selekteret disse opslag og artikler med udgangspunkt i, at SCN skal kommunikere om RVs position i 

det politiske landskab. Det vil sige, at de Facebook-opslag og artikler, som er en del af specialets 

empiri, kun er opslag og artikler, hvor SCN på den ene eller anden måde artikulerer om specialets 

iagttagelsespunkt, nemlig RVs position det politiske landskab. Jeg har valgt denne afgrænsning, da 

jeg i specialet ikke er interesseret i RVs konkrete politiske dagsordener, holdninger eller SCNs 

privatliv, men udelukkende den måde SCN positionerer partiet i det politiske landskab. En væsentlig 

metodisk og analytisk pointe i denne sammenhæng er, at det selvfølgelig er mig, der vurderer, 

hvorvidt SCN omtaler RVs position eller ej, hvilket er udgangspunktet for udvælgelsen. For at gøre 

udvælgelsen mere transparent/tydelig, vil jeg give eksempler på fravalg i nedenstående afsnit 3.2.1. 

De to valgte lejlighedstaler, altså SCNs taler ved Folketingets åbnings- og afslutningsdebat, har jeg 

ikke valgt og selekteret på samme vis som ud fra iagttagelsespunkt. Jeg har valgt netop disse to taler, 

da hun i dem taler til et særligt publikum, nemlig hendes politiske kollegaer i Folketinget, hvilket jeg 

ikke på samme måde har kunnet iagttage, at hun gjorde i andre taler. SCN har eksempelvis også 

afholdt en tale i forbindelse med grundlovsdag, men denne tale har jeg fravalgt, da jeg vil 

argumentere, at SCN ved denne lejlighed havde et publikum, som er sammenligneligt med det hun 

har på Facebook.  

 

For at opsummere har jeg indsamlet min empiri med udgangspunkt i, at 1) det kun er SCNs som 

artikulerer, 2) der er en stor mængde af empiri, hvor SCN kommunikerer til forskellige modtagere, 

så jeg på baggrund af dette kan iagttage et veletableret mønster, 3) det er Facebook-opslag, artikler 

og lejlighedstaler fra 7. oktober 2020 til d. 2. juni 2021 og 4) SCN skal artikulere om specialets 

iagttagelsespunkt, altså RVs position i det politiske landskab. Jeg har benyttet en lang række 

Facebook-opslag, interviews i landsdækkende dagblade samt lejlighedstaler for at undersøge, 

hvordan SCN artikulerer om RVs position. Jeg har derfor lavet et grafisk empirisk overblik, hvor alt 

empiri kan ses i punktform, samlet og i kronologisk rækkefølge fra d. 7. oktober 2020 til 2. juni 2021 

(Bilag 5, Empirisk overblik).   
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3.2 Empirisk overblik og refleksioner 

Jeg har nu belyst, hvilke overvejelser jeg har gjort mig i forbindelse med min metodiske indsamling 

af empiri. Jeg vil i de nedenstående afsnit yderligere belyse min indsamling af empiri samt redegøre 

og reflektere over de tre typer af empiri, altså Facebook-opslag, interviews og lejlighedstaler. 

 
3.2.1 Facebook-opslag  

Facebook er en social medie platform, hvor brugere har mulighed for at interagere med hinanden. 

Facebook beskriver selv en Facebook-side som et forum, hvor eksempelvis offentligt kendte 

personer kan skabe forbindelse til deres fans (Facebook FAQ). Således kan alle Facebook-brugere, 

som følger SCN, blive opdateret og følge med, hver gang hun slår noget op på Facebook. Jeg har 

som beskrevet blandt andet valgt empiri på baggrund af, at det er SCN, der alene skal artikulere 

samt at det skal være typer af empiri, hvor hun kommunikerer til forskellige modtagere. Jeg har 

valgt Facebook, da hun netop der er den, som kommunikerer. Samtidig med det har SCN på 

Facebook et særligt publikum, som har valgt at følge hende og jeg må derfor antage, at de har en 

eller anden interesse i SCN. Et flertal af modtagerne må derfor formentligt karakteriseres ved, at de 

stemmer, overvejer at stemme eller tidligere har stemt på RV ved valg. SCN har således via Facebook 

en direkte kanal til mange borgere, som har et ønske om at blive involveret i SCNs arbejds- såvel 

som privatliv og RVs politiske dagsordner. SCN har over 29.000 følgere på sin Facebook-side 

(Facebook SCN, 1).  

 

Ved indsamlingen af empirien bestående af SCNs Facebook-opslag har jeg som tidligere anført 

gennemgået alle SCNs Facebook-opslag fra d. 7.oktober 2020 til 2. juni 2021. Jeg har selekteret disse 

med det tidligere beskrevne udgangspunkt, at SCN skal kommunikere om RVs position i det politiske 

landskab. Det har resulteret i totalt 91 opslag. Alle disse opslag er samlet i bilag 1 (Bilag 1, FB). Som 

det fremgår af bilag 1, er der gule markeringer i alle opslagene. Det er markeringer, som jeg har 

lavet der, hvor jeg mener, at SCN kommunikerer om partiets position i det politiske landskab. Det 

har jeg gjort med henblik på tydeligt at synliggøre, hvilke valg, der ligger til grund for min 

udvælgelsesproces. I udvælgelsen af Facebook-opslagene har jeg nemlig lavet en form for kodning, 

altså datareduktion, hvor jeg i en proces har identificeret afgrænsede databidder. Således har jeg 

benyttet mig af denne metode for at bryde materialet ned i mindre mere håndterbare dele 

(Brinkmann & Tanggaard, 2020: 605-606). Kodningen har derfor haft en både analytisk og 
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organiserende effekt, hvor jeg har brugt den til at fravælge visse Facebook-opslag samt udvælge 

andre tekstpassager. Dette har bidraget til et mere overskueligt overblik over SCNs artikulationer 

om RVs position i det politiske landskab. Det er således de gule markeringer i bilag 1, der synliggør 

den kodning, jeg har kodet efter, nemlig passager, hvor SCN kommunikerer om RVs position i det 

politiske landskab. Der er en lang række opslag, jeg har fravalgt, da jeg vurderede, at SCN ikke 

kommunikerede om RVs position, men i stedet artikulerede om eksempelvis konkrete politiske 

dagsordner. Opslag jeg har fravalgt er eksempelvis følgende: 

 

”Vi skylder Aya, Faeza og alle andre at få set det her efter i sømmene. Hvordan kan Danmark som 

det eneste land i Europa mene, at det er sikkert at sende flygtninge retur til Syrien?” (Facebook SCN, 

2), ”Friheden kalder. Hverdagen vender tilbage. Det giver så meget mening, at alle børn nu kan 

vende tilbage i skole. At ungdomsuddannelserne kan komme tilbage den 21. maj. Og at kultur og 

sport kan åbne mere. Det går fremad ” (Facebook SCN, 1) og ”Nu trænger jeg til et glas hvidvin. 

Ha’ en god aften alle sammen ” (Facebook SCN, 3). 

 

Jeg har eksempelsvis fravalgt ovenstående citater, som er opslag fra SCNs Facebook-side, da jeg 

vurderer, at de omhandler konkrete politiske holdninger, emner og dagsordner samt et personligt 

indblik i hendes hverdag. Det vil sige, at jeg i ingen af disse opslag kan iagttage SCNs fiksering af RVs 

position i det politiske landskab, men er derimod empiri, der kunne bruges, hvis jeg var interesseret 

i at undersøge, hvordan hun fikserer mening om RVs politik eller sig selv.   

 

3.2.2 Interviews i landsdækkende dagblade 

Landsdækkende dagblade er en helt anden type medie end Facebook-platformen. De 

landsdækkende dagblade tilhører den mere traditionelle medietype. Her er der ligeledes andre 

modtagere af SCNs artikulationer, end der er på Facebook eller i de udvalgte lejlighedstaler. 

Modtagerne af de udtalelser, SCN laver i forbindelse med interviews til artikler, er de personer, som 

læser de landsdækkende dagblade. Det kan derfor være en bred skare af befolkningen, hvor kun et 

mindretal af disse formentlig stemmer på RV. Det er således ikke modtagere, som nødvendigvis har 

en stor interesse i eller forudgående sympati for SCNs udtalelser, men de er dog alle potentielle 

vælgere. Modtageren kan også variere afhængigt af, hvilket dagblad der er tale om, idet de 
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landsdækkende dagblade har hver deres læserskare. Udover ovenstående adskiller denne type kilde 

sig fra Facebook-opslagene ved, at SCN i interviews, som publiceres i landsdækkende dagblade, ikke 

er den eneste afsender. Der er nemlig en interviewer, som har mulighed for at sætte rammen for 

interviewet og således styre, hvad SCN skal udtale sig om. Intervieweren og forfatteren af artiklen 

er endvidere den eller de, som endeligt afgør, hvilke citater, der skal medtages i artiklen. Således 

kan der forekomme en form for ”skævhed” i, hvilke citater, temaer og vinkler de enkelte dagblade 

vil bringe frem for andre, idet deres ønske om belysningen af et givet emne kan være 

forskelligt/politisk bestemt (Brinkmann & Tanggaard, 2020: 198). Jeg forsøger dog at imødekomme 

betingelsen, at SCN ikke nødvendigvis er den eneste afsender i denne type kilde ved, at jeg 

udelukkende benytter mig af passager, hvor hun citeres. Ydermere har jeg kun valgt store interviews 

med SCN, hvor hun således selv har vidst, at artiklens fokus var hendes udtalelser. Jeg har altså 

fravalgt artikler, hvor SCN blot er kommet med en enkel udtalelse. 

 

Jeg har indsamlet de artikler, som er en del af min empiri, ved hjælp af mediearkivet Infomedia 

(Infomedia.dk). På Infomedia har jeg haft mulighed for at indstille særlige søgekriterier, så jeg kunne 

danne mig et overblik over interviews med SCN og dermed hendes artikulationer. Jeg valgte 

følgende søgekriterier på Infomedia:  

• Søgeord: ”Sofie Carsten Nielsen”, ”Interview” 

• Periode: 07.10.20 – 02.06.21 

• Medie: Landsdækkende dagblade 

• Artikelstørrelse: Stor (over 700 ord) 

 

Jeg valgte disse søgeord og denne periode, da jeg jo netop var interesseret i at finde interviews med 

SCN fra d. 7 oktober 2020 til d. 2 juni 2021. Den periode, hvor SCN tog over som RVs nye leder efter 

Østergaard og dermed skulle repræsentere og profilere partiet. Den store artikelstørrelse valgte jeg, 

idet jeg ikke var interesseret i at finde mindre udtalelser fra SCN, men derimod kun større 

interviews. Valget af landsdækkende dagblade var både på grund af dets modtagere, men samtidig 

også en afvejning af plads og tid. Jeg kunne blandt andet have valgt pressemøder, radioindslag, TV-

indslag og regionale og lokale dagblade. Jeg fravalgte disse mange andre typer kilder af flere årsager. 

Først og fremmest synes nogle af disse kilder, eksempelsvis pressemøderne, at være yderst 
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kontekstbundne og dermed meget påvirkede af aktuelle politiske dagordner. Jeg fravalgte både TV- 

og radioindslag af den årsag, at disse typer kilder forventeligt har sammenlignelige modtagere, som 

de landsdækkende dagblade, men det var ligeledes en afvejning af tid. Mine overvejelser herom var 

blandt andet, at jeg ikke synes, at en transskribering af disse, potentielt mange og lange indslag, var 

en fornuftig disponering, når denne type kilde var relativt godt dækket ind af de skrevne medier. 

Jeg begrænsede mig dermed til interviews med SCN i landsdækkende dagblade, hvilket resulterede 

i 6 artikler, som alle findes i bilag 2 (Bilag 2, Artikler). Jeg behandlede artiklerne i de landsdækkende 

dagblade på samme måde som beskrevet i forbindelse med Facebook-opslagene, altså ved 

udelukkende at fokusere på, hvordan SCN artikulerer om RVs position i det politiske landskab.  

 

3.2.3 Lejlighedstaler 

Endeligt har jeg, som beskrevet, valgt to lejlighedstaler, som kan findes i bilag 3 og 4 (Bilag 3, Tale 

1) (Bilag 4, Tale 2). Det er henholdsvis talen, som SCN har afholdt ved Folketingets talerstol i 

forbindelse med Folketingets åbningsdebat d. 8 oktober 2020 og talen afholdt i forbindelse med 

Folketingets afslutningsdebat d. 2 juni 2021. Disse taler har, som ved Facebook-opslagene og i de 

anførte interviews, SCN som afsender. Lejlighedstalerne adskiller sig dog fra de andre typer kilder 

ved, at de har en anden modtager. Modtageren af de udvalgte lejlighedstaler er SCNs partifæller og 

kollegaer fra de andre partier på Christiansborg. Talerne blev også transmitteret på forskellige TV-

kanaler, så de har derfor også andre modtagere, nemlig borgerne og dermed potentielle vælgere, 

men SCN står på talerstolen i folketingssalen direkte foran sine kollegaer på Christiansborg og talen 

er derfor primært allokeret dem. Jeg har således også fravalgt flere andre lejlighedstaler, da de ikke 

havde de samme modtagere, som jeg iagttager ved disse to udvalgte lejlighedstaler.  

 

For at opsummere, så har jeg altså valgt tre typer kilder, hvor SCN er ”stemmen” i dem alle, men de 

har dog alle forskellige formater og modtagere, hvilket jeg er bevidst om og samtidig også er en af 

grundene til, at de blev udvalgt. Den empiri, hvori jeg vil iagttage, hvordan SCN fikserer mening om 

RVs position i det politiske landskab, består således af: 91 Facebook-opslag, 6 lange interviews 

publiceret i landsdækkende dagblade og 2 lejlighedstaler. Der kan, som beskrevet, findes et samlet 

overblik over specialets empiri i bilag 5 (Bilag 5, Empirisk overblik). 
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4. Analyse 

Jeg har nu fremlagt specialets problemstilling, analysestrategi, metode og empiri. Således vil jeg i 

dette afsnit ved hjælp af Laclau og Mouffes diskursteoretiske begrebsapparat analysere, hvordan 

SCN artikulerer om RVs position i det politiske landskab i artikulationer fra hendes Facebook-opslag, 

interviews i landsdækkende dagblade samt lejlighedstaler. Jeg vil således besvare specialets første 

problemstilling: Hvordan artikulerer Sofie Carsten Nielsen om Radikale Venstres position i det 

politiske landskab? med henblik på senere at kunne diskutere, hvilke konsekvenser denne fiksering 

kan have.  

 

4.1.1 Nodalpunktet, der hvor betegnerne mødes  

Det er kontingent, hvilket nodalpunkt SCN meningsfylder og diskursivt ordner sig omkring, når hun 

artikulerer RVs position i det politiske landskab. Med udgangspunkt i specialets empiri og 

iagttagelsespunktet for øje, har jeg kunnet iagttage, at hun gennemgående benytter én særlig 

betegnet, hvor hun fylder denne betegnede med en mangfoldighed af mening. Dette er 

nodalpunktet ’Radikale Venstre’. Når jeg iagttager, hvordan SCN sammenkæder særlige betegnere 

i forsøget på at fiksere RVs position, så er det kontinuerligt RV som nodalpunkt, der refereres til. Det 

er således RV, hun forsøger at fylde med mening. Når SCN benytter sig af betegnere og ækvivalente 

relationer som eksempelsvis ’samlende’ og ’nytænkende’, som jeg vender tilbage til senere i 

analysen, så benytter hun dem til at meningsfylde RV og skabe identiske relationer, således at RV er 

identisk med et samlende og nytænkende parti. Hun forsøger således at afløse de forskelle, som 

end kunne være mellem betegnerne som samlende og nytænkende under en paraply, nemlig RV. 

Den betegner som SCN artikulerer som nodalpunkt kan jeg iagttage adskillige gange i empirien. Det 

kan blandt andet iagttages i følgende citater:  

 

”Der findes ét Radikale Venstre. Nemlig det parti, der både drømmer stort – og smeder brede 

kompromiser, der gør drømmene til virkelighed” (Bilag 1, FB: 29), ”(…) for Radikale Venstre – er det 

vigtigere, at vi er grundige og ordentlige end at vi er hurtige” (Bilag 1, FB: 7), og ”Vi Radikale insisterer 

på at træde nye veje, når vi udvikler vores politik”(Bilag 1, FB: 19).  
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Således iagttager jeg, at SCN i sin kommunikation om RVs position i det politiske landskab artikulerer 

en sammenkædning mellem betegnere som blandt andet kompromissøgende, grundige og 

ordentlige samt et parti, som udvikler politik på en ny måde til samme betegnede, nemlig RV. 

Ydermere kan jeg i følgende citat iagttage, hvordan hun forsøger at konstruere et konstitutivt indre 

og ydre til en særlig betegner, nodalpunktet RV: ”Gennem tiden har røde partier kaldt os Radikale 

for blå. Og blå partier har kaldt os røde. Det viser måske meget godt, at farveskalaen hverken rækker 

eller dækker. For vi er ingen af delene. Vi hverken kan eller vil sættes i bås” (Bilag 1, FB: 19). Det kan 

blot på baggrund af disse citater iagttages, hvordan hun forsøger at meningsfylde nodalpunktet RV, 

således at noget partikulært igennem konstruktionen ender med at repræsentere en række 

betegnere og krav. Jeg kan således i hendes artikulationer iagttage, hvordan SCN indgår i en 

hegemonisk kamp om at definere, modificere og fiksere, hvilke betegnere RV skal fyldes med og 

hvordan hun dybest set forsøger at fastlåse, hvordan RV skal forstås. Hvorledes hun i ovenstående 

citater kontingent omkredser RV med særlige ækvivalente og differentielle relationer, vil jeg komme 

nærmere ind på senere i analysen.  

 

Nodalpunktet er ofte kendetegnet som en betegnet, som formår at indeholde en række af krav, 

idéer, ønsker og lignende, som afspejler forsøget på at fiksere et politisk projekt, og RV som 

nodalpunkt er ingen undtagelse. Hvis jeg eksempelvis havde et andet iagttagelsespunkt, som RVs 

politik eller formål, så kunne der dukke flere eller andre betegnere op i artikulationen om RV. 

Hvorvidt SCN skaber flere ækvivalente og differentielle relationer til RV, vil jeg ikke berøre, da mit 

iagttagelsespunkt er RVs position. Således vil jeg iagttage, hvordan SCN meningsfylder RV som 

nodalpunkt i diskursen om RVs position i det politiske landskab og hvordan hun strukturerer det 

diskursivt konstitutive indre og ydre, for at fiksere, hvad RV er og ikke er.  

 

4.1.2 Partiet, der samler dansk politik 

”For os er det afgørende, at vejen frem samler frem for at splitte” (Bilag 1, FB: 7), ”(…) vi samler i 

stedet for at splitte! ” (Bilag 1, FB: 37), ”Samling er så åbenlyst vores bedste våben” (Bilag 1, FB: 30), 

”Jeg håber og tror vi kan finde sammen med regeringen i en bred aftale” (Bilag 2, Artikler: 4), ”Tænk, 

hvis politik samlede i stedet for at splitte” (Bilag 4, Tale 2: 3) og ”(…) det er et radikalt grundmantra, 

at vi samarbejder med dem, der vil” (Bilag 4, Tale 2: 11). 
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SCN fylder RV med en række forskellige betegnere, når RVs position iagttages. En særlig 

sammenkædning går dog konsekvent igen og gennemsyrer både hendes lejlighedstaler, Facebook-

opslag og interviews og det er, at RV er i en ækvivalent relation til samlende og kompromissøgende, 

som det netop kommer til udtryk i ovenstående. Dette er blot et udsnit af de mange gange, hun 

fikserer det således. SCN artikulerer kontinuerligt RVs konstitutive indre som et samlende parti, som 

dybest set samler dansk politik, hvilket i høj grad siger noget om den position, SCN forsøger at fiksere 

som RVs position i det politiske landskab. Med specialets ledeforskel, diskursù diskursivitet, for øje, 

så er der uden tvivl ikke blot tale om en diskursivitet, når SCN artikulerer RV som samlende. Det er 

med andre ord en artikulation, som jeg ikke har kunnet komme udenom i empirien. En af de mange 

artikulationer ses i følgende citat:  

 

”I disse dage prøver jeg at samle dansk politik (…) Det er så vigtigt, at vi ikke giver slip på hinanden 

nu! For historien har vist os én ting. Vi kan kun overvinde kriser, når vi står sammen. Det magter 

ingen alene, om man er borger eller regering. (…) Der hviler derfor et kæmpe ansvar på os alle 

sammen. Nu og her. For ikke at grave grøfter og forskanse os, men finde sammen om løsninger. 

Række ud og finde hinanden i stedet for at råbe af alle de andre. For i virkeligheden er splittelsen 

vores største fjende” (Bilag 1, FB: 8). 

 

Ovenstående citat er et udsnit fra et Facebook-opslag, hvor jeg kan iagttage, at SCN markerer RV 

som et parti, der samler dansk politik og konditionerer hertil, at foruden samling kan kriser ikke 

overvindes. Således tilskriver SCN samling som en forudsætning for at kunne overvinde kriser. Det 

vil sige, at RV heller ikke kan overvinde kriser alene som parti, men er afhængig af samling iblandt 

partierne. Endvidere artikulerer hun, at RV er et samlende parti, som ”rækker ud” og sammen med 

andre finder løsninger igennem kompromisser. Som bekendt konditionerer jeg en diskurs, som et 

veletableret og, selvfølgelig kun relativt, stabilt mønster af ligheder, men også forskelle. Diskurser 

skabes nemlig som et udtryk af en reduktion af muligheder og bygger dermed på eksklusion, og 

denne diskurs er ingen undtagelse. SCN artikulerer også RVs konstitutive yderside, nodalpunktets 

negation, nemlig ’splittelse’. Når SCN markerer ’splittelse’ i en differentiel relation til RV, er det et 

udtryk for en reduktion af muligheder, nemlig en eksklusion af, at ’splittelse’ ikke er en radikal 

position, som jo ellers er en kontingent sondring. Således kan jeg iagttage, at SCN forsøger at 
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konstituere RV på en bestemt måde, der samtidig udelukker andre. Det er blandt andet ’splittelse’, 

diskursens konstitutive negative ydre, som fastholder både nodalpunktet, RV og ækvivalenskæde, 

da de netop får deres betydning af det, som de adskilles fra. SCN understreger denne negation ved 

at beskrive splittelsen som deres ’største fjende’, altså fra en teoretisk betragtning et nærmest 

antagonistisk forhold, som bygger på relationen mellem venù fjende. Det at splitte konstrueres 

således som et udtryk for ikke at være sit ansvar bevidst, altså den diametrale modsætning af RV, 

som jo samler. Splittelsen afbilledes som ’ikke at stå sammen’ og at ’grave grøfter’. Splittelsen 

artikuleres ikke som løsningen på og vejen ud af kriser, derimod repræsenterer den i højere grad 

grunden til kriser og stilstand, hvilket kan iagttages i følgende citat: 

 

”Sjældent har behovet for samling og nytænkning været større. For alt for mange steder tager 

splittelsen fart og truer med at rive vores fællesskab i stykker. Alt for ofte næret af falske 

modsætninger. Alt for ofte dyrket af politikere med egne snævre mål for øje. Som prøver at tvinge 

virkeligheden ind i en meningsløs skabelon af valg mellem enten-eller. Mellem Jylland eller 

København. Muslim eller dansker. Landbrug eller miljø. Barnebrud eller lovbrud. Folkesundhed eller 

retsstat. Rød eller blå. Vælg side, for pokker. Vælg! Men valget står ikke mellem enten-eller. Det 

løser ingen af virkelighedens problemer. Det gør både-og (…) Det handler ikke om enten-eller. Men 

om både-og! Ja, vi står for progressiv forandring. Og ja, vi vælger pragmatisk det brede 

samarbejde til igen-og-igen og indgår kompromisserne på vejen mod målet. Fordi det ikke er en 

modsætning, men sådan politik bør være. Både-og. Ikke enten-eller” (Bilag 1, FB: 29). 

  

I ovenstående citat artikuleres nodalpunktets, RVs, differenskæde yderligere og understreger, 

hvordan splittelsen endnu engang fremtræder som en overskyggende trussel. SCN beskriver, at 

splittelsen dyrkes i konstruktionen af falske modsætninger, som er meningsløse, da de ifølge hende 

bygger på en falsk præmis om, at man skal vælge imellem dem. Splittelsen konstrueres således som 

noget unødvendigt og meningsløst, da den er falsk betinget. Med udgangspunkt i denne sondring, 

da kobles ’samling’ i samme omgang sammen med en nødvendighed. SCN artikulerer således en 

agonistisk relation til de partier, der dyrker falske modsætninger og dermed splitter og efterlader et 

valg mellem enten-eller, som ifølge hende bør være både-og. Hun konkretiserer disse falske 

modsætninger ved at belyse, at det, ifølge hende, blandt andet er meningsløse valg mellem 
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eksempelvis dansk og muslim. Ved at konkretisere disse valg mellem enten-eller, da belyser hun 

indirekte, hvilke partier RV har agonistiske relationer til, nemlig de partier, som opstiller og agerer 

indenfor disse modsætninger. Hun påpeger også i sin agonistiske forskelssættelse, at dem, som 

skaber falske modsætninger, kun har tanke for egne snævre mål. Endnu engang fastslår SCN i sit 

forsøg på fiksering, at RVs position er at være kompromissøgende samt endvidere både progressiv 

og pragmatisk i sin dyrkelse af både-og i stedet for enten-eller og endeligt er parti, som ikke er 

interesseret i egne snævre mål. SCN sammenkæder dermed flere forskels- og lighedsrelationer til 

RV, hvor differenskæde udvides til ikke blot at indbefatte splittelse, men også skabelsen af falske 

modsætninger, enten-eller, meningsløshed og egne snævre mål. På denne måde fikserer hun 

yderligere diskursens ydre reference, men samtidig indtræder og skaber SCN et særligt handlerum 

i diskursen, hvor hun blandt forsøger at umuliggøre, at subjekter kan identificere RV med et 

splittende parti.  

 

SCN indtræder videre i den egentlig umulige hegemoniske proces om at fastlåse mening og skabe 

selvfølgeligheder, når hun fortsat i skabelsen af ækvivalente relationer til RV forsøger at udviske 

betegnernes indbyrdes forskelle og samle dem under et nodalpunkt, RV. Betegnerne, ’samlende’ og 

’samarbejdsvillig’, som hun meningsfylder RV med artikuleres videre: ”Jeg er oprigtigt interesseret i 

en reel diskussion, hvor vi ikke bare slår hinanden i hovedet, og jeg vil heller ikke afvise andres ideer 

på forhånd (…) Det handler om indhold. Kan vi finde flertal med de blå, er jeg villig til at lægge mine 

mandater der” (Bilag 2, Artikler: 31). Udover at hun artikulerer RV som et ikke splittende parti, 

påpeger SCN, at et samarbejde fordrer, at man tør tale om det hele og have et åbent sind. Hun 

understreger, at RV er et samarbejdsvilligt parti ved at belyse, at hun er ”oprigtig” interesseret, 

modsat at det er noget hun ikke oprigtigt mener, men bare siger. SCN påpeger i denne 

sammenhæng, at resultatet af ikke at samarbejde er stilstand (Bilag 2, Artikler: 30-31). Stilstand 

iagttages ydermere som en del af RVs ydre reference, hvilket jeg vil komme tilbage til senere i 

analysen i afsnit 4.1.9. Samling bliver således et spørgsmål om at have et åbent sind, tage afsæt i 

det, som samler og ikke skiller og lytte til hinanden uanset partifarve. Det at SCN artikulerer, at RV 

er et parti, som har fokus på, hvad der samler partierne fremfor det, som skiller dem, kommer især 

til udtryk i hendes artikulation om blokpolitik og symbolpolitik.   
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4.1.3 ”Vi hverken kan eller vil sættes i bås” 

SCN artikulerer et modsætningsforhold mellem RV og betegnerne blokpolitik og symbolpolitik. SCN 

mener nemlig, at der alt for ofte på Christiansborg kun samarbejdes med dem, som deler ens egen 

partifarve eller blok, forstået således, at de ikke samles om det, de kan blive enige om, men i stedet 

dyrker splittelsen og fokuserer på de skel, der end måtte være (Bilag 2, Artikler: 30). Hun artikulerer 

videre et ønske om en samtale med udgangspunkt i samling fremfor blokkrig: ”Min pointe er netop, 

at regeringen skal samle Folketinget til fordomsfrie drøftelser, så der kommer forslag frem uden at 

låse det hele på forhånd i blokkrig og polarisering” (Bilag 2, Artikler: 30). I dette citat iagttager jeg, 

at SCN har et ønske om drøftelser blandt partierne i Folketinget, som er fordomsfrie, hvilket kan 

synes noget problematisk, da hun i sin egen ageren i verden aldrig selv vil formå at være fordomsfri. 

Jeg forstår dog hendes udlægning således, at fordomsfrihed er at undslippe en fastlåsning til 

blokkene ved at lytte fremfor at have forudindtagne positioner på baggrund af partifarve. SCN 

artikulerer blokpolitik/bloktænkning, som noget der skaber grøfter og falske modsætninger, da det 

blot fastholder partierne i dyrkelsen af modsætninger, hvor man kun går op i og mener dét, som bør 

passe til sin partifarve i jagten på vælgere. Hun påpeger således, at partifarve og symboler til tider 

står i vejen for reelle løsninger, da farven bestemmer udfaldet, frem for, hvad partierne i 

virkeligheden mener. SCN artikulerer eksempelvis i et interview, at hun er bange for, at partier i sin 

jagt på vælgere gennem symbolpolitik og blokpolitik ikke løser samfundets udfordringer: ”Hvis vi 

skal tale om politisk dødsangst, så er min angst, at de andre partier i jagten på vælgere er klar til at 

lade det hele løbe ud” (Bilag 2, Artikler: 14). At nogle partier jagter vælgere igennem symbolske 

politikker eksemplificerer SCN med, at nogle partier kæmper om at være ”strammest” på 

udlændinge området (Bilag 1, FB: 26), (Bilag 2, Artikler 17). SCN indtager sågar en subjektposition, 

som forstår symbolpolitik, altså splittelse, som en forhindring for løsninger: ”(..) symbolpolitik [har] 

for længe (…) fortrængt rigtige løsninger på virkelige problemer”(Bilag 1, FB: 38) og ”Men vi må da 

være i politik for at løse politiske udfordringer. Ellers falder vi ned i den grøft, hvor man alene er 

optaget af symboler og af, hvem der siger hvad” (Bilag 2, Artikler: 14). SCN modsætter således RVs 

nodalpunkt, de politikere og partier, som forsøger at pådutte sig selv eller et parti en særlig holdning 

grundet den pågældende blok eller farve, da dette resulterer i falske modsætninger og dybest set 

blot er tegn på symbolpolitik og en jagt på vælgere. Dette eksemplificerer SCN blandt andet ved at 

påpege, at regeringen beskriver sig selv som ’rød’ før den er ’grøn’, som ifølge SCN er et falsk 
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modsætningsforhold (Bilag 2, Artikler: 20). Endvidere artikulerer hun, at i blokkrige ender alle som 

tabere: ”Røde råber af blå. Blå råber af røde. Ingen lytter – og så taber vi alle sammen. Vi har brug 

for samling” (Bilag 1, FB: 7).   

 

Splittelse markeres således på nodalpunktets, RVs, konstitutive yderside og afbilledes som både at 

tænke og handle efter såkaldt ’blok’- og ’symbolpolitik’. SCN artikulerer, at blokpolitik og partifarve 

ikke er noget RV vil låses af: ”Jeg er hverken rød eller blå, og det kan sikkert godt genere nogen. Men 

jeg synes der er stort behov for at samarbejde bredt” (Bilag 1, FB: 22). SCN artikulerer således RV 

som et parti i det politiske landskab, som nægter at blive sat i bås – eller i dette tilfælde i blok, da 

det er til hinder for samarbejde. I kraft af hun selv beskriver andre partier som ”blå” eller ”røde”, så 

skaber hun faktisk selv disse kategorier for andre parti, på trods af, at hun ikke ønsker, at andre 

iagttager RV gennem denne forskel. Hun artikulerer videre:  

 

”Det, der betyder noget for mig er, at vi finder den bedste vej frem for Danmark. At vi får vores land 

på sporet igen. Tør drømme stort om, hvad vi sammen kan nå. Og tager fat. Sammen. For så er intet 

umuligt. Gennem tiden har røde partier kaldt os Radikale for blå. Og blå partier har kaldt os røde. 

Det viser måske meget godt, at farveskalaen hverken rækker eller dækker. For vi er ingen af delene. 

Vi hverken kan eller vil sættes i bås” (Bilag 1, FB: 19) og ”Nej, derfor kan vi håbe på et bredere 

samarbejde hen over midten. Vi føler os ikke hjemme og vil ikke være låst med nogen venstrefløj 

eller noget rødt projekt. Ligesom vi ikke føler os hjemme i noget, der er rent blåt” (Bilag 2, Artikler: 

9).  

 

Jeg kan i disse citater iagttage, at SCN ikke blot ønsker en vej for Danmark, men nærmere den 

”bedste” vej. Efter denne sondring belyser hun, at Danmark skal på sporet igen og dermed 

underforstået, at landet i øjeblikket ikke er på sporet. Hun belyser endvidere, at RV hverken føler 

sig ”hjemme” i rene blå eller røde projekter. Denne artikulation resulterer i skabelsen af et 

handlerum i diskursen, hvor subjekter ikke skal identificere RV som ”hjemme”, hvis RV indgår rene 

venstre- eller højreorienterede aftaler, men hvor de først er hjemme, når blokkene mødes om 

projekterne. SCN forsøger i sin artikulation, at gøre op med blokpolitik og partifarve og skaber et 

handlerum i diskursen, som skaber positioner, hvor subjekter ikke skal identificere RV med nogen 
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fløj, blok eller farve, men nærmere et parti, som nægter at lade sig indfange af denne bloktænkning 

i sin jagt på samarbejde. Således placeres blokpolitik som RVs negation og det samme gælder for 

farverne ’rød’ og ’blå’ og udvider dermed RVs ækvivalens- og differenskæde.  

 

At skabe ækvivalente og differentielle relationer mellem RV og de omtalte betegnere er 

konstruktioner, som SCN ynder at benytte sig af.  Betegnerne såsom ’samling’, ’samle’, 

’samarbejde’, ’kompromis’, ’både-og’ bliver nævnt hele 108 gange på tværs af min empiri. RVs 

negation bliver ligeledes flittigt artikuleret i empirien, hvor ordene ’splittelse’, ’enten-eller’, ’falske 

modsætninger’, ’blokpolitik’ og ’symbolpolitik’ bliver artikuleret i sammenkædning 71 gange. Sagt 

på en anden måde, så er SCNs diskursive ordning og forsøg på at fiksere RV som nodalpunkt på 

netop denne måde ikke blot en diskursivitet, men forekommer som et veletableret mønster, altså 

en diskurs. Nedenstående figur viser den foreløbige fremanalyserede ækvivalens- og differenskæde: 

 
Figur 2: Første illustrerede fremanalyserede ækvivalens- og differenskæde, der omkredser nodalpunktet RV. 

 

4.1.4 Partiet, som (ikke) samarbejder med hvem som helst 

SCN artikulerer som bekendt, at RV er identisk med et samlende og kompromissøgende parti. SCN 

kæmper således for at fiksere RV som et parti, hvis position i det politiske landskab er samlende på 

tværs af partipolitiske skel og et parti, som fokuserer på det, som samler, fremfor det, som splitter: 

”I stedet for at vi diskuterer substansen diskuterer vi afsenderen eller identiteten eller mistanken. 

Derfor må politik fremover have et andet udgangspunkt: I stedet for at tage afsæt i det, der skiller 
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os, må vi tage fat på at samle på tværs af skel for at løse virkelighedens problemer” (Bilag 1, FB: 19). 

På baggrund af hendes kommunikation tyder det på, at SCN ønsker at samarbejde med alle partier 

på Christiansborg. Dette benytter hun ligeledes sin tale ved Folketingets afslutningsdebat med 

henblik på at understrege, at politik i hendes øjne er ”gået i stykker” grundet splittelse (Bilag 4, Tale 

2: 2). I talen og i den efterfølgende debat appellerer hun til de andre partier om samarbejde, 

udlodder frokostaftaler og fremstrakte hænder i ønsket om samling: ”Ja, langt hen ad vejen står vi 

jo stille, og indimellem eller i værste fald er vi på vildspor. Jeg vil gerne være med til at lave det om, 

og jeg appellerer til jer, fordi jeg tror, at rigtig mange af os gerne vil være med til at lave det om. 

Selvfølgelig kan vi lave det om, hvis vi gør det sammen”(Bilag 4, Tale 2: 2) og ”Tak for den fremstrakte 

hånd. Det var lige præcis det, jeg ønskede. Og den frokost kan ikke vente særlig længe, og alle, der 

ønsker at løse den opgave, må være med” (Bilag 4, Tale 2: 5). I det første citat iagttager jeg, at SCN 

mener, at der er stilstand i forhold til at finde løsninger på de problemer, som ifølge hende, er 

presserende. Hun pointerer endvidere, at problemerne kun kan løses igennem samarbejde. Det 

andet citat er et citat fra den debat, som finder sted efter hendes tale ved Folketingets 

afslutningsdebat. Hun taler i dette citat direkte til Venstres politiske leder, Jakob Ellemann-Jensen, 

hvor hun igennem artikulation om blandt andet et tilbud om en frokostaftale italesætter et ønske 

om samarbejde. Det samlende og kompromissøgende RV tyder dog på at have en grænse. Det står 

nemlig også klart, at SCN fikserer, at RV ikke samarbejder med hvem som helst. RV er kun et 

samlende og kompromissøgende parti henover den famøse ’midte’: 

 

”Jeg tror på, at vi i bredt samarbejde over midten i dansk politik kan finde meningsfulde svar på alt 

fra corona-krise til økonomisk krise” (Bilag 1, FB: 5) og ”Jeg synes ikke, jeg har opfordret til andet 

end alliancer hen over den berømte midte her og meget gerne sammen med de blå partier om det, 

vi kan blive enige om, for netop at skabe den forandring. For der er da ikke noget så kedsommeligt 

som stilstand, for det kan vi da ikke bruge til noget” (Bilag 4, Tale 2: 29). 

 

I disse citater iagttager jeg, at SCN konstruerer, at et samarbejde henover midten fører dansk politik 

ud af stilstand og meningsløshed. Således skaber denne type samarbejde, ifølge hende, 

meningsfuldhed og forandring. SCN fikserer således mening til RV som et parti, som ikke kun 

samarbejder med ’blå’ eller ’røde’ partier, men derimod hen over midten. RV defineres på baggrund 
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af denne sammenkædning som et parti i midten af dansk politik. Hun konditionerer således, at de 

meningsfulde svar kun kan findes gennem et samarbejde over midten. Samarbejdet over midten 

kan iagttages i begge hendes lejlighedstaler, hvor hun både artikulerer samarbejdsvillighed overfor 

Socialdemokratiet, Venstre, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og SF (Bilag 3, Tale 1: 3)(Bilag 

4, Tale 2: 7, 11, 14). I et interview med Berlingske påpeger SCN ydermere, at hun abonnerer på den 

tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussens, idé om et midtersamarbejde, nærmere bestemt en 

SVR-regering, hvor man løsriver sig fra yderfløjene i dansk politik (Bilag 2, Artikler: 8). Hun påpeger 

en ærgrelse over, at projektet med et stærkere samarbejde over midten, Løkkes idé, ikke blev 

forfulgt yderligere: (…) Det var et forsøg, som desværre ikke blev fulgt op. Og det er ærgerligt, for de 

to store partier har brug for at blive trukket fremad sammen for at skabe forandringer” (Bilag 2, 

Artikler: 8).  

 

SCN beskriver, at den røde og blå blok er alt for låst af yderfløjene, hvilket resulterer i splittende 

symbolpolitiske dagsordner: ”Det kommer der af at være enormt fokuseret på de værdipolitiske 

dagsordener, som er designet til at adskille dem fra os” (Bilag 2, Artikler: 8). Yderfløjene sættes på 

RVs konstitutive yderside, hvor SCN gentagne gange udtrykker, at RV ikke er villige til at samarbejde 

med disse partier. Partierne som, ifølge SCN, tilhører yderfløjene er Enhedslisten og Nye Borgerlige 

og i visse tilfælde Dansk Folkeparti. Enhedslisten beskrives blandt andet som for ’dogmatiske’ og 

SCN påpeger, at et samarbejde med både Enhedslisten og Nye Borgerlige er blindgyder: ”(…) det er 

meget dogmatiske tanker, de [Enhedslisten] har (…) Det er overhovedet ikke progressivt og enormt 

bevarende. Alt synes bedre, hvis vi kom tilbage til de ordninger, vi engang havde. Det er en blindgyde, 

ligesom Pernille Vermunds (Nye Borgerliges leder, red.) er”(Bilag 2, Artikler: 9). SCN skaber dermed 

et agonistisk forhold til partierne på yderfløjene. Det kan videre ses i hendes artikulationer om Nye 

Borgerlige og Dansk Folkeparti, hvor hun kæder de to partier sammen med betegneren 

’ekstremister’ (Bilag 1, FB: 20-21). SCN efterlader intet handlerum i diskursen om RVs position i det 

politiske landskab, hvor et såkaldt samarbejde mellem Nye Borgerlige og RV er muligt. Det kan 

blandt andet iagttages i følgende citat:  

 

”Vi må sande, at selvom truslen mod vores demokratier engang kom ud fra, så kommer den i dag 

indefra. Fra kræfter, der gladeligt bruger vold, fordrejer fakta og lægger udsatte grupper i vores 
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samfund for had. I USA opildner Trump disse grupper fra Det Hvide Hus. I Danmark gør Nye 

Borgerlige og Dansk Folkeparti det samme fra Christiansborg. Danmark er ikke USA. Men også her 

er demokrati og retsstat under pres. Hvad pokker gør vi? (…) Vi må aldrig blive bange for at slå 

hårdt ned på dem, der gør vold på vores demokrati. For det andet må vi række ud til alle andre i 

vores samfund. Særligt dem, der oplever håbløsheden, meningsløsheden og frustrationen over 

politik så intenst, at de ikke ser anden udvej end at støtte folk som Trump og Vermund. Det bliver 

ikke let. Men det gælder vores demokrati” (Bilag 1, FB: 23). 

 

Først og fremmest iagttager jeg i dette citat, at SCN konstruerer, at RV netop er et parti, som 

beskytter og forsvarer demokratiet fra både indefra og udefra kommende kræfter. Trusler mod 

demokratiet manifesteres, ifølge hende, gennem vold, fordrejning af fakta og ved at lægge 

minoriteter for had. I denne sammenhæng sammenligner hun Trump og hans måde at opildne til 

splittelse med både Dansk Folkepartiets og Nye Borgerliges. Hun understreger ydermere, at hvis 

denne splittelse ikke bekæmpes ender ”de frustrerede” med at stemme på Nye Borgerlige. Jeg kan 

i citatet iagttage, at SCN artikulerer en nærmest antagonistisk relation til Nye Borgerlige. Jeg vælger 

at bruge begrebet ’antagonistisk’ og ikke agonistisk i denne sammenhæng grundet, at den 

konstruerede relation ikke blot fremstår som en modstander relation, men i højere grad en egentlig 

fjendtlig relation til Nye Borgerlige. Ifølge Mouffe bruges det antagonistiske begreb til at beskrive 

nogen, som ikke spiller indenfor demokratiets spilleregler. I citatet udtrykker SCN, at Nye Borgerlige 

og den dertilhørende splittelse er en indefra kommende kraft, som ligefrem er en trussel for 

demokratiet. Kampen om at modarbejde Nye Borgerlige bliver således artikuleret som identisk med 

kampen for demokrati. RV repræsenterer, ifølge SCN, et parti, som er samarbejdsvilligt, 

kompromissøgende og fokuseret på ligheder fremfor forskelle, men samtidig skabes der et nyt 

handlerum i diskursen om RVs position, nemlig at RV ikke er samarbejdsvillige. Således kopieres den 

konstitutive yderside på dens inderside, hvor RV artikuleres både med samlende og ikke samlende, 

altså splittende på en og samme tid. RVs ækvivalente relation til betegneren ’samlende’ synes på 

baggrund af denne betragtning dislokeret. Denne nu mere flydende differens- og ækvivalenskæde 

kan ses i nedenstående illustration:  
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Figur 3: Anden illustrerede fremanalyserede ækvivalens- og differenskæde, der omkredser nodalpunktet RV. 

 

4.1.5 Nytænkning som middel  

SCNs artikulationer tyder på, at der er et handlerum i diskursen om RVs position i det politiske 

landskab, hvor betegneren ’samlende’ blandt andet står til rådighed for identifikation for subjekter. 

RV synes dog ikke kun at fikseres som ’samlende’ overfor de fleste partier, men faktisk også i 

relationen til borgerne. SCN artikulerer nemlig et ønske om at lytte til borgerne og udvikle politik 

sammen med dem, i stedet for ”hen over hovedet på dem”. Denne kontingente sammenkædning 

konstruerer hun blandt andet ved sin tale i forbindelse med Folketingets afslutningsdebat:  

”Tænk, hvis politik i langt højere grad blev lavet sammen med de mennesker, det handler om, og 

ikke hen over hovedet på dem. Jeg tror faktisk, at åbne borgersamlinger har meget mere fremtid 

end lukkede etpartiregeringer. Det er ikke så flippet igen; det er faktisk fremtiden. Men det kræver 

selvfølgelig, at vi prioriterer at lytte” (Bilag 4, Tale 2: 3). 

SCN sammenkæder således RV med et parti, som inddrager borgerne for at udvikle politik, da politik 

ifølge hende handler om borgerne, underforstået ikke om politikerne på Christiansborg. Hun 

artikulerer, at borgersamlinger, altså inkluderende politikudvikling, er fremtiden, hvorimod 

”lukkede etpartiregeringer”, indforstået regeringens politikudvikling, er nutiden og forhåbentligt, 

ifølge hende, et levn fra fortiden. Hun påpeger i denne sammenhæng, at den borgerinddragende 
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fremtid fordrer, at man prioriterer at lytte, hvilket også var en betingelse for samarbejde, som 

tidligere belyst. Med udgangspunkt i denne betragtning udvides nodalpunktets positive konstitutive 

inderside, så ækvivalenskæden som omkredser RV nu indeholder flere betegnere herunder 

samlende i form af ’borgerinddragende’. 

Dét at være inddragende fikserer SCN som en løsning på udfordringer. SCN beskriver nemlig, at RV 

har skabt et såkaldt Grønt Generationsråd, som har til formål at samle borgerne på tværs af alder, 

geografi og politiske holdninger med henblik på at forme og udvikle fremtidens klimapolitiske 

løsninger. Disse løsninger, som Grønt Generationsråd udarbejder, vil RV efterfølgende benytte sig 

af i forbindelse med udvikling af politik.  

”Vi har samlet unge og ældre, land og by, røde og blå, så de sammen kan forme fremtidens 

klimapolitik. For i en tid, hvor splittelsen i vores samfund vokser. Hvor Christiansborg – og især 

regeringen – sidder på hænderne, når det kommer til at skabe et grønnere Danmark, er der brug 

for ny ilt. Politik skal i langt højere grad laves sammen med dem, det handler om: borgerne. Sådan 

bygger vi bro over splittelsen, sådan tænker vi nyt, og sådan skaber vi fundamentet for et grønnere 

Danmark  ” (Bilag 1, FB: 31). 

I ovenstående citat, som er et udsnit af et Facebook-opslag, kan det iagttages, at RV vil samle 

borgerne som modsvar på en stigende splittelse i samfundet. Splittelsen bliver dermed endnu 

engang placeret på RVs konstitutive yderside, hvor midlet imod splittelse kontingent kædes 

sammen med inddragelse af borgerne. Løsningen på splittelse er altså samling på flere parametre. 

At inddrage borgerne fikserer SCN kontinuerligt identisk med at være ”nytænkende”. Det kan blandt 

andet iagttages i følgende citater: ”Lige meget hvem du er, har vi brug for dig og dine idéer. Vi vil 

lave politik på en ny måde og lytter til ALLE - også jer, der normalt ikke er enige med os”(Bilag 1, FB: 

25), ”Så fedt at lave politik på en ny måde, hvor vi samler i stedet for at splitte!”(Bilag 1, FB: 37) og 

”Vi Radikale insisterer på at træde nye veje, når vi udvikler vores politik. Derfor skaber vi et Grønt 

Generationsråd” (Bilag 1, FB: 19-20).  

Jeg kan i de ovenstående citater iagttage, at SCN konstruerer, at det at lytte til alle, uanset holdning, 

er noget nyt. Samtidigt iagttager jeg, at det ”gamle” dermed bliver at der ikke lyttes til alle. Ydermere 

definerer SCN, at RV i sin udvikling af politik gør noget nyt, selvom udvikling per definition vel fordrer 
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noget nyt, ellers ville der ikke være tale om udvikling. RVs position i det politiske landskab bliver 

dermed et parti, hvor måden, hvorpå man udvikler politik, er nytænkende. Det at være nytænkende 

bliver således et middel til at udvikle politik for RV på. Udover at betegneren ’nytænkende’ 

kontingent har noget at gøre med borgerinddragelse, så kan det i citaterne iagttages, at 

borgerinddragelse ifølge RV i den grad skal være inkluderende. Denne inklusion viser sig ved, at alle 

må deltage, også dem der ikke er enige med RV, altså dem, som normalt ikke stemmer deres vej. 

Dette kan også iagttages ved, at SCN gentagne gange henvender sig direkte til læserne på hendes 

Facebook-side, hvor hun i opslag opfordrer alle til at skrive direkte til hendes mail, så hun kan læse 

deres mening: ”Uanset om vi er enige eller ej. Så giv mig din mening - enten med en kommentar 

herunder eller med en direkte mail til mig her: sofie.carsten.nielsen@ft.dk” (Bilag 1, FB: 4). Denne 

konditionering knytter sig til den tidligere fiksering om, at RV er samlende, lyttende og fokuserer på 

ligheder fremfor forskelle i relation til de andre partier. RVs samlende ønske omkring borgerne synes 

dog mere inkluderende end ønsket om samling med partierne, da de ønsker at lytte til alle borgere 

uanset overbevisning. Dette i modsætning til deres holdning til de andre partier, hvor de ønsker at 

afskære yderfløjene. Handlerummet, som SCN skaber i diskursen om RVs position, bliver således et 

nytænkende, borgerinddragende og yderst inkluderende RV i relation til borgerne. Denne 

artikulerede ækvivalenskæde bliver endnu engang sat i stærk kontrast til RVs negation, splittelse, 

da samling er fikseret som det modsatte af splittelse. 

4.1.6 De virkelige problemer  

SCN fikserer RV som et parti i det politiske landskab, som håndterer ”virkelige problemer”. Dette 

kan allerede iagttages i tidligere fremhævede citater. Hun omtaler blandt andet disse ”virkelige 

problemer” i hendes tale ved Folketingets afslutningsdebat: ”Politik er på nogle stræk i stykker, og 

det handler ikke kun om et hårdt arbejdsmiljø, eller at symbolpolitik, synes jeg, for længe har 

fortrængt rigtige løsninger på virkelige problemer” (Bilag 4, Tale 2: 2). SCN identificerer sig således 

med en position i diskursen om RVs position, som definerer RV som et parti, der håndterer ”virkelige 

problemer”. Derved udvides RVs ækvivalenskæde med endnu en betegner, som sættes i en identisk 

relation til RV. Men hvad er ”virkelige problemer” modsat ”uvirkelige problemer”? SCN 

konditionerer betegneren ”virkelige problemer”, som problemer danskerne udenfor Christiansborg 

oplever:  
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”Ser vi en fremtid for os fuld af mening? Skaber politik bedre liv for mennesker? De spørgsmål 

findes der ikke snuptagsløsninger på. Og hverken nye partibogstaver eller gamle cirkusheste i nye 

arenaer slår til. Kun ved at tage fat i virkeligheden og finde rigtige løsninger på de meget virkelige 

problemer, danskerne oplever i deres hverdag, skaber vi det grønne, frie og stærke Danmark, så 

mange af os drømmer om”(Bilag 1, FB: 18). 

 

Jeg kan i dette citat iagttage, at SCN ikke mener, at nye partier og ”gamle cirkusheste” kan etablere 

løsningerne på de problemer, som ifølge hende, er virkelige. Således etablerer hun også en negativt 

ladet relation til nye partibogstaver og gamle cirkusheste, hvor jeg vurderer, at disse symbolske 

betegnelser prøver at skitsere blandt andet en tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det 

mener jeg, da Løkke har været at finde i mange år i den politiske arena og på tidspunktet omkring 

SCNs artikulation havde forladt sit parti, Venstre, blevet løsgænger og udtalte et ønske om at skabe 

et nyt midterparti (Meesenburg, 2021). Med andre ord iagttager jeg, at SCN ikke iagttager Løkke og 

hans politiske projekter, som løsning på ”de virkelige problemer”. Det er ifølge SCN kun ved at ”tage 

fat i virkeligheden”, at RVs politiske ambitioner opfyldes. Disse ambitioner artikulerer SCN er ønsker, 

som mange borgere drømmer om. Således er det kun ved samling og inddragelse af borgerne, at 

man kan få øje på de virkelige problemer ude i samfundet. SCN skaber gennem sin artikulation et 

skel mellem virkelighed og ikke virkelighed, hvor virkelighed er udenfor Christiansborg og hvor 

Christiansborg repræsenterer noget, som ikke har fuld adgang til eller afspejler virkeligheden og 

borgernes reelle interesser. Det modsatte af ”virkelige problemer” konstruerer SCN som et resultat 

af splittelse. De ”uvirkelige problemer” er altså næret af falske modsætninger. SCN artikulerer, at 

symbolpolitik blandet andet er svaret på og skabelsen af uvirkelige problemer, forstået således, at 

symbolpolitikken er unødvendig, da den ikke løser de problemer, som borgerene reelt oplever.  

 

”Falske modsætninger løser ingen verdens ting. Det gør kun samling om at løse de virkelige 

problemer, vi står med. Ingen har alene svaret, men alle må være en del af løsningen (…) Sammen 

skal vi lave politik på en ny måde. Jeg skal høre deres gode idéer, og vi skal "sprænge boblerne," så 

vi finder løsninger på virkelige problemer, bringer borgere og politikere tættere sammen og skaber 

grundlag for, at folk kan leve meningsfulde liv” (Bilag 1, FB: 27), ”Vi har brug for flere rigtige løsninger 

på virkelige problemer. Og meget mindre meningsløs symbolpolitik”(Bilag 1, FB: 36) og ”(…) hvordan 
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vi får troen tilbage på, at politik faktisk kan løse de virkelige problemer. Tænk, hvis politik gav mening 

i stedet for at fjerne den. Tænk hvis politik samlede i stedet for at splitte”(Bilag 1, FB: 38). 

 

Udover at RV sættes i en lighedsrelation til at søge og håndtere virkelige problemer, udtrykker hun 

også, at uvirkelige problemer sammenkædes med meningsløshed. Denne konstruktion kan 

iagttages flere steder i empirien, hvor hun netop kæder RV sammen med meningsfuldhed, hvor den 

konstitutive yderside karakteriseres som meningsløs. RV konstrueres således som et meningsfuldt 

parti, som håndterer virkelige problemer, som borgerne reelt oplever, hvor RV får adgang til disse 

problemer gennem inddragelse og samling. Uvirkelige problemer konstrueres som meningsløse 

falske modsætninger, altså splittelse, som etableres af partierne på Christiansborg uden borgernes 

input, altså problemer RV ikke vil identificeres med. RVs diskursive konstitutive yderside bliver 

dermed både skabelsen og håndteringen af meningsløse uvirkelige problemer. SCN konstruerer, 

igennem hendes artikulation om RVs position, en agonistisk relation til de partier i det politiske 

landskab, som etablerer og håndterer virkelige problemer, altså dybest set splitter.  

 
4.1.7 ”Det betaler sig at stå fast og blive ved!” 

SCN konstruerer en diskursiv ordning omkring nodalpunktet, RV, gennem en række forskellige 

ækvivalente såvel som differentielle betegnere. Således indtræder hun i en hegemonisk kamp om 

at definere og skabe det handlerum, subjekter kan identificere sig med RV i. En af de betegnere, 

som SCN kontinuerligt sætter i en lighedsrelation til RV er, at være et parti, som holder fast og 

kæmper for forandring modsat et parti, som giver op. Denne artikulation kan blandt andet iagttages 

i hendes første tale som politisk leder for RV, altså i talen ved Folketingets åbning:  

 

”I 115 år har mit parti kæmpet for forandring. Uagtet tingenes og verdens tilstand er vi fortsat med 

at gå fremad, fortsat med at tro på det formål, der løber som en rød tråd igennem vores historie 

helt tilbage fra 1905: at vi vil sætte mennesker fri til at leve liv, der giver mening for dem. Den 

kamp fortsætter, og det er derfor, at jeg står her i dag” (Bilag 3, Tale 1: 1). 

 

Jeg kan i dette citat iagttage, at SCN beskriver, at hun ikke opgav, men derimod takkede ja til at blive 

politisk leder, da hun netop identificerer RV med et fastholdende parti, som ikke giver op, men 

derimod kæmper for at opnå sine politiske formål. RV skildres således som et parti i det politiske 
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landskab, som endnu ikke har opnået sine politiske mål, men som ikke giver op på trods af de 

udfordringer partiet end måtte møde og har mødt. Betegneren ’fastholdende’ bliver kontinuerligt 

markeret på RVs konstitutive inderside, hvor RVs negation derimod bliver at ’give op’. SCNs 

artikulation om RV som et fastholdende parti kan videre ses i følgende citater:  

 

”(…) lige nu kæmper jeg hver eneste dag for at få alle til at mødes om to ting, der skal få Danmark 

på sporet”(Bilag 1, FB: 9) og ”Jeg har ingen illusion om, at det bliver nemt at samle regeringen og 

oppositionen om sund fornuft her. Det bliver desværre et sejt træk, som vil kræve lang tids 

vedholdende insistering. Men jo flere vi er, som holder fast, jo mere kan vi rykke. Det er vores fælles 

opgave” (Bilag 1, FB: 31). 

 

I ovenstående citater kan jeg iagttage, at SCN artikulerer, at RV kæmper for at samle partierne og 

fjerne det meningsløse, altså RV konstitutive yderside. Ydermere konstruerer SCN, at RV er et parti, 

som på trods af modstand er vedholdende og dermed ikke opgivende. Hun beskriver endvidere et 

ønske om at samles om ’sund fornuft’. Den ’sunde fornuft’ vil jeg komme nærmere ind på senere i 

analysen i afsnit 4.1.8. Udover at RV konstrueres som et vedholdende parti, så skaber SCN også en 

position, som subjekterne kan identificere RV igennem, nemlig et parti, som også lykkes på trods af 

udfordringer:  

 

”(…) vi [har] efter en lang sej kamp hele foråret (…) lykkes med at få regering til at præsentere en ide 

til, hvordan vi gør grønt forbrug billigere”(Bilag 1, FB: 8) og ”Vi har fået regeringen med på at få 

mere fart på den grønne omstilling Det har været en afsindig lang proces. Det har nærmest været 

som at trække en hest baglæns til truget at få regeringen med. Men det betaler sig at stå fast og 

blive ved!”(Bilag 1, FB: 36).  

 

Først og fremmest afspejler sidste citat en særlig konstruktion af regeringen, som jeg i afsnit 4.1.10 

vil belyse. Udover det kan jeg på baggrund af disse citater iagttage, at SCN skaber ækvivalente 

relationer mellem RV og betegnere som ’står fast’, ’kæmper’ og ’vedholdende’, men samtidig 

konstrueres RV også som et parti, der på trods af ”lange seje kampe” eller ”afsindig lange processer” 

lykkes. RV konstrueres dermed ikke kun som et parti, der står fast, men også et parti, der faktisk 
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lykkes. RVs konstitutive yderside bliver dermed at give op, hvor det i dette tilfælde også bliver at 

mislykkes. Konstruktionen af RVs yderside hjælper dermed til midlertidigt at fastholde diskursen, da 

nodalpunktet og ækvivalenskæden fastholder sin betydning gennem ydersiden. Diskursen er altså 

ikke dislokeret i relation til denne betegner så længe, at RV ikke skildres som et eftergivende parti.  

 
4.1.8 Det er sund fornuft  

En anden betegner, som SCN kobler til nodalpunktet, når RVs identiske relationer etableres, er 

betegneren ’sund fornuft’. SCN forsøger at fiksere, at RVs position i det politiske landskab er en 

position, som værner om den sunde fornuft. Dette kan blandt andet iagttages i følgende citat:  

 

”(…) alt for ofte dyrkes de falske modsætninger kynisk. Det er nogle påtvungne valg mellem land 

eller by, retsstat eller folkesundhed, dansker eller muslim. Og så synes jeg, at det bliver til 

meningsløse vildfarelser, hvor vi ikke har fat i den sunde fornuft, for det er jo både-og, der er 

svaret; det er ikke enten-eller, for det løser ikke vores udfordringer” (Bilag 4, Tale 2: 2). 

 

I citatet, som er et udsnit fra SCNs tale ved Folketingets afslutningsdebat, iagttager jeg, at SCN endnu 

engang forskelssætter RV til falske modsætninger, som ifølge SCN er ”påtvungne” altså 

unødvendige valg, som står tilbage som meningsløse. Denne meningsløshed artikuleres også som 

udfaldet af mangel på ’sund fornuft’. Den sunde fornuft sammenkædes med en ”både-og” 

omfavnede tænkning, som endnu engang refererer til RVs konstitutive inderside i sammenkædning 

med andre betegnere som kompromissøgende og samlende. Betegneren ’sund fornuft’ 

konditioneres således ved at være samlende og ikke forskelssættende. RVs position fikseres således 

som et parti, der igennem sund fornuft, altså samling, løser udfordringer. Modsat skabes der en 

afstandstagende og et agonistisk forhold til de partier, som ikke benytter sund fornuft, men derimod 

konstruerer falske modsætninger, splitter og iagttager problematikker af uvirkelige problemer 

gennem en ’enten-eller’-tilgang. I citat konkretiserer hun endvidere, hvad disse falske 

modsætninger indebærer. Dette ses eksempelvis ved valget mellem retsstat og folkesundhed. 

Således skaber hun en agonistisk relation til de partier, som forsøger at etablere en sådan forskel. 

SCN artikulerer ydermere, at RV er partiet, som medbringer og implementerer den sunde fornuft i 

det politiske landskab: ”Jeg går ydmygt og stålsat til opgaven. For aldrig har kampene for forandring, 

for mere ligestilling, klimaet, børnene og en udlændingepolitik baseret på sund fornuft været 
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vigtigere. Jeg glæder mig til at kæmpe for jer – og sammen med jer” (Bilag 1, FB: 1) og ” [jeg] glæder 

(…) mig over, at opbakningen til at bringe børnene hjem er tiltagende. Den sunde fornuft vinder 

langsomt indpas hos både røde og blå” (Bilag 1, FB: 32). I første citat, som er et udsnit af SCNs tale 

ved Folketingets åbningsdebat, iagttager jeg, at SCN konstruerer, at RV er partiet, som lancerer den 

sunde fornuft, hvilket er årsagen til, at hun takkede ja til stillingen som RVs politiske leder. Med 

andre ord skaber SCN et handlerum i diskursen, hvor subjekter kan identificere, at hvis det ikke var 

for RV, så ville de forandringer, som dansk politisk er katalysator for, ikke være baseret på ’sund 

fornuft’, men derimod det modsatte – nemlig falske modsætninger og splittelse. I det andet citat, 

som er fra et Facebook-opslag skrevet i forbindelse med RVs ønske at bringe danske børn hjem fra 

syriske fangelejre, belyser SCN, at RV ligefrem overtalte og implementerede den sunde fornuft hos 

de andre partier i denne sammenhæng. Endnu engang sættes den ’sunde fornuft’ på RVs 

konstitutive inderside, hvor der konstrueres et agonistisk forhold til de partier, som ikke benytter 

sig af sund fornuft, men i højere grad er optaget af at splitte.  

 

Udover at SCN skaber en ækvivalent relation mellem RV og ’sund fornuft’, artikulerer hun 

kontinuerligt, at RV værner om grundighed og ordentlighed: ”For mig – og for Radikale Venstre – er 

det vigtigere, at vi er grundige og ordentlige end at vi er hurtige” (Bilag 1, FB: 7). Jeg kan i citatet 

iagttage, at SCN konstruerer en forskel, som ellers er kontingent, mellem grundig og ordentlig mod 

hurtig. Således afspejler dette forsøg på fiksering af kontingens et handlerum i diskursen, som 

iagttager, at RV prioriterer grundighed og ordentlighed før hurtighed. Hurtighed bliver således 

markeret på den negative konstitutive yderside. Jeg kan i empirien iagttage, at SCN artikulerer, at 

grundighed ikke kan udføres hurtigt (Bilag 1, FB: 8) (Bilag 3, Tale 1: 1). Det vil sige, at man ikke kan 

være grundig, ordentlig og hurtig på samme tid. En forudsætning for grundighed og ordentlighed 

må derfor være at være langsom. Jeg iagttager i denne forbindelse en agonistisk relation de partier, 

som er for hurtige og derfor ikke grundige og ordentlige. 

 

4.1.9 Partiet, som ikke vil vente 

SCN artikulerer, at nodalpunktet, RV, indeholder en lang række differentielle betegnere, såsom 

splittelse og falske modsætninger. Der er også en anden negation, som viser sig, når RVs position i 

det politiske landskab iagttages. Det er betegnerne ’langsom’ og ’tilbageskuende’. SCN fikserer flere 
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gange mening til RV ved at sætte en agonistisk relation til de partier, som er tilbageskuende og ikke 

formår at handle i tide. Det kan blandt andet iagttages i en artikel fra Berlingske, hvor SCN beskriver, 

at en fastlåsning til yderfløjene resulterer i værdipolitisk stilstand (Bilag 2, Artikler: 10). Hun 

understreger i denne forbindelse en modvilje til stilstand og til partier, som i højere grad er fokuseret 

på fortiden: ”Alt sker meget stille, og alt var tilsyneladende bedre i går. Troen på, at vi kan skabe et 

bedre samfund og give folk bedre muligheder, og at det ikke kun handler om at skærme os mod, at 

noget bliver taget fra os, er det dominerende” (Bilag 2, Artikler: 8). I dette citat markerer SCN 

langsommelighed og det at være tilbageskuende på RVs konstitutive yderside. Ydermere sætter hun 

RV i en forskelsrelation til frygten for forandring, som ifølge SCN hæmmer skabelsen af et bedre 

samfund. Med dette finder jeg, at SCN indtræder i et handlerum i diskursen om RV, hvor RV 

identificeres med et parti, der i højere grad fokuserer på fremtiden, end de hæfter sig ved fortiden. 

De ser fremad og imødekommer forandring med kyshånd. SCN skaber således en agonistisk relation 

til de partier, som frygter forandring og udvikling og nærmest har et melankolsk og, ifølge hende, 

forvrænget ønske om at beskytte og komme tilbage til fortidens idyl. SCN meningsfylder RV, som et 

parti, som både er handlekraftigt og fremadskuende, hvilket kan iagttages i følgende citat, som er 

et udsnit af SCNs tale i forbindelse med Folketingets åbningsdebat: ”For det handler ikke bare om, 

hvor vi er i 2030; det handler om, hvor meget CO2 vi udleder på vejen derhen – og der er ikke nogen, 

der bliver foregangsland af at vente”(Bilag 3, Tale 1: 3). Endnu engang artikulerer SCN en differentiel 

relation mellem RV og langsommelighed ved at udtrykke, at Danmark ikke bliver et foregangsland 

ved at vente med at handle. I citatet kan jeg endvidere iagttage, at SCN ikke mener, at det er 

sufficient kun at leve op til målet om en 70% reduktion af Danmarks CO2 udledning i 2030, som er 

aftalen Folketinget forpligtede sig til gennem klimaloven, der blev vedtaget i 2020 (Energistyrelsen, 

2020). Det er altså ikke nok blot at leve op til sine aftaler til tiden, men ifølge RV skal man forpligte 

sig videre end ansvaret selv ved, i dette tilfælde, at nå målet og reducere udledningen af 

drivhusgasser betragteligt før tid.  

 

SCN fikserer RVs position i det politiske landskab som handlekraftigt, fremadskuende, åbne for 

forandring og ambitiøs udover sit ansvar. SCN skaber ydermere en distinktion mellem at tale og 

handle, hvor handling bliver artikuleret som en del af RVs ækvivalenskæde, hvor kun ’at tale’ bliver 

placeret i differenskæden. Det iagttager jeg blandt andet i følgende citater: ”Det grønneste Folketing 
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nogensinde venter stadig på, at regeringen bekender kulør, for regeringen taler grønt, men handler 

stadig mest sort og langsomt” (Bilag 3, Tale 1: 2) ”(…) verdensmålene er jo bare mål på papir. Det, 

der er vigtigt ved dem, er, hvis vi kan implementere dem” (Bilag 3, Tale 1: 12). På baggrund af disse 

citater kan jeg iagttage, at SCN artikulerer en modstand til regeringens tale om klimakampe og 

verdensmålene, hvis de ikke efterfølges af handling. Det vil sige, at ifølge SCN, så er regeringen 

”sorte”, så længe de kun taler om at være ”grønne”, ligesom verdensmålene ikke har nogen værdi i 

sig selv før de realiseres. Det at tale, hvor der er mangel på handling, bliver således placeret på RVs 

diskursive konstitutive yderside, hvor tale efterfulgt af handling bliver placeret på indersiden.  

 

Dette ønske om hurtig handling og modstand til stilstand kan jeg yderligere iagttage i SCNs tale i 

forbindelse med Folketingets åbning, hvor hun benytter lejligheden til at appellere til, i dette 

tilfælde regeringen, at handle: ”Danmark kræver grøn handling (…) tror jeg stadig væk på, at vi kan 

skabe forandringen – fredeligt, hurtigt, sammen ”(Bilag 3, Tale 1: 2). Jeg iagttager i dette citat, at 

SCN endnu engang kobler RV sammen med et samarbejdsvilligt parti, som er åbne for forandringer, 

samtidig med et ønske om at handle ”hurtigt”. Således iagttager jeg noget dislokeret i RVs 

betegnelse, da SCN på en og samme tid forsøger at fiksere RV som grundige og ordentlige, hvilket 

ikke kan lade sig gøre på en hurtig måde, samtidig med, at der i dette citat skabes en lighedsrelation 

mellem RV og hurtighed ved at være handlekraftig. På denne måde optræder hurtighed, som før 

var på RVs konstitutive yderside nu på indersiden ved, at RV betegnes som handlekraftig, altså ikke 

langsom. I nogle tilfælde fikseres RV som et parti, som ikke prioriterer hurtighed, hvor RV i andre 

tilfælde sættes i en agonistisk relation til stilstand og langsommelighed. Der etableres dermed 

modsatrettede positioner, som subjekter kan identificere RV igennem. RVs position til de andre 

partier, altså positionen i det politiske landskab, kan derfor både bære præg af en modstand til de 

partier, som handler og er hurtige, samtidig med en modstand til de, som ikke handler og er 

langsomme. I nedenstående figur er RVs tilnærmelsesvist modsatrettede ækvivalens- og 

differenskæde illustreret: 
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Figur 4: Tredje illustrerede fremanalyserede ækvivalens- og differenskæde, der omkredser nodalpunktet RV. 

 

4.1.10 Regeringen – En ven eller modstander?  

I min analyse og iagttagelse af SCNs artikulationer om RVs position i det politiske landskab, er RVs 

forhold til regeringen ofte dukket op og kontinuerligt på forskellige måder. Et par måneder efter 

SCN blev politiske leder for RV, beskriver hun i et interview til dagbladet Information, at RVs relation 

til regeringen, altså Socialdemokratiet, med hende som politisk leder er mere kompromissøgende 

og mindre konfliktfyldt, end den var med Østergaard i spidsen. Hun forklarer endda, at tiden med 

at stille ultimative krav og være konfrontatorisk overfor regeringen er slut (Bilag 2, Artikler: 3-4). 

Hun artikulerer det blandt andet således: ”Meget blev konfliktfyldt, uden at det egentlig behøvede 

at være det (…) For når man først truer, bliver det sværere at have en fortrolig, åben og tillidsfuld 

relation. Og det sidste har jeg forsøgt at dyrke, fordi jeg tror på, at det kan flytte mere (Bilag 2, 

Artikler: 3). Jeg iagttager i dette citat, at SCN endnu engang iagttager splittende og ikke 

samarbejdsvillig og ikke lyttende adfærd, som RVs negation og ikke noget, som løser de virkelige 

problemer. Jeg iagttager dog også, at SCN beskriver, at RV før hendes tid som politisk leder, agerede 

mindre samlende og i højere grad splittende. Hun påpeger endda, at denne konfliktfyldte ageren 

ikke var nødvendig. SCN artikulerer således en dislokation i diskursen om RVs position, hvor RV før 

hendes tid som leder, var mere kompromisløs og fokuserede mere på det, som skilte end det, som 

samlede. Med andre ord, var nogle af de betegnere, som SCN markerer på RVs yderside, ifølge 
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hende, engang på indersiden. Det tyder dermed på, at det handlerum i diskursen, hvori subjekter 

kan identificere sig selv med RV, ifølge SCN, har ændret sig. Denne nye samarbejdsvillige position 

fra RV kan i den grad iagttages i empirien, hvor SCN gentagne gange udtrykker et ønske om samling 

med regeringen (Bilag 1, FB: 4, 38).  Jeg kan således iagttage, at SCN igennem hendes artikulationer 

forsøger at modificere og reartikulere forståelsen af RVs position og indgår således i en hegemonisk 

kamp om definitionsmagten.  

 

På trods af SCNs artikulation om, at RV nu er et samlende og kompromissøgende parti, som har lagt 

truslerne overfor regeringen på hylden, så er det ikke kun dét hendes artikulationer i resten af 

empirien vidner om. Jeg iagttager ikke, at SCN skaber direkte antagonistiske relationer til 

regeringen, som hun ellers etablerede til Nye Borgerlige, men jeg kan se flere eksempler på 

agonistiske sammenkædninger mellem RV og regeringen. Allerede første dag som politisk leder talte 

SCN ved Folketingets åbning og artikulerede en tydelig modstand til regeringen: ”Det grønneste 

Folketing nogensinde venter stadig på, at regeringen bekender kulør, for regeringen taler grønt, men 

handler stadig mest sort og langsomt (…) flotte ord og formfuldendte hockeystave batter ikke; det 

er kun handling, der tæller” (Bilag 3, Tale 1: 2). I dette citat iagttager jeg først og fremmest, at SCN 

iagttager det nuværende Folketing, som det grønneste nogensinde, samtidig med at det blot venter 

på handling fra regeringen. SCN iagttager således regeringen som et parti, der ikke er handlekraftigt, 

men derimod langsomt og taler uden efterfølgende handling. Nogle af de betegnere, som optræder 

på RVs differenskæde kobles til regeringen, hvilket tyder på en agonistisk relation, altså ikke en 

’medspiller’- relation, men en ’modstander’-relation.  

 

Ovenstående eksempel er langt fra det eneste, som afspejler, at SCN konstruerer en agonistisk 

relation til regeringen. SCN sætter blandt andet regeringen ækvivalent med et parti som: frygter 

forandring (Bilag 3, Tale 1: 2-3), handler for langsomt (Bilag 2, Artikler: 20), træffer for hurtige og 

ikke grundige og ordentlige beslutninger (Bilag 1, FB: 7), ikke er kompromissøgende, 

samarbejdsvilligt og åbent, men derimod splittende (Bilag 1, FB: 20), ikke benytter den sunde 

fornuft, men skaber falske modsætninger (1, FB: 31) og handler meningsløst (Bilag 1, FB: 35). SCN 

afviser bestemt heller ikke, at den mere konfrontatoriske holdning overfor regeringen kan genopstå: 

”(…) hvis det i foråret viser sig, at regeringen bare brugte det til at sidde på hænderne, må jeg jo gå 



 Side 58 af 83 

fra det og true med valg igen” (Bilag 2, Artikler: 6). SCN fortæller endda i et interview med Politiken, 

at det ikke skal tages for givet, hvem RV peger på til næste valg, forstået således, at regeringen ikke 

nødvendigvis får RVs opbakning i fremtiden (Bilag 2, Artikler: 21).  

 

Jeg kan dermed iagttage, at SCN både skaber medspiller, men også modspiller, altså agonistiske, 

relationer til regeringen. SCN træder ind og ud af det agonistiske forhold, hvor RV skiftevis er 

samarbejdsvillig og åben og efterfølgende har fokus på det, som skiller og hverken afspejler at tænke 

i ’både-og’ eller være kompromissøgende. Således kan jeg iagttage modsatrettede artikulationer, 

som emmer af, at RV som betegnet er tilnærmelsesvis flydende og dislokeret. Denne betragtning vil 

jeg dog diskutere yderligere i specialets diskussion.  

 

4.1.11 Kommer det an på modtageren? 

Jeg vil i dette afsnit betragte, hvorvidt SCN knytter nogle betegnere hyppigere sammen med RV i 

nogle typer af kilder end i andre. Således vil jeg iagttage om SCNs kommunikation er forskellig 

afhængigt af modtageren. Jeg har som bekendt valgt en række Facebook-opslag, interviews fra 

landsdækkende dagblade og lejlighedstaler som empiri for at iagttage, hvordan SCN diskursivt 

former RV gennem særlige betegnere. Jeg har således brugt empirien for at kunne iagttage de 

veletablerede mønstre og gennemgående sammenkædninger, SCN konstruerer, for at undersøge, 

hvordan SCN fikserer mening til RV i det politiske landskab. På grund af mit valg af empiri, har jeg 

haft mulighed for at se, hvilke betegnere SCN kontingent kæder sammen med RV på tværs af 

forskellige modtagere, som de tre forskellige typer af empiri hver især besidder. Jeg har i min 

analyse af empirien kunnet iagttage, at de mange betegnere, som jeg har fremanalyseret i 

ovenstående analyse på tværs af empirien, ikke synes udelukkende at være koblet til en særlig 

platform. Med andre ord betegner SCN RV som eksempelvis et samlende parti både på Facebook, i 

interviews og i sine lejlighedstaler, altså tilsyneladende ikke direkte afhængigt af modtageren. 

Alligevel har jeg kunnet iagttage et mønster i forhold til, hvilke betegnere hun artikulerer særligt 

meget på nogle af disse platforme frem for på andre. Således benytter hun nogle betegnere i højere 

grad overfor nogle modtagere end andre. 
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I de Facebook-opslag, jeg har brugt som empiri, er SCN ene og alene afsender (Bilag 1, FB). 

Modtagerne af hendes artikulationer er, som beskrevet i mit metodeafsnit, mennesker, som har 

valgt at følge SCN og må derfor være personer, som har en eller anden interesse i, hvad SCN mener 

og er forventeligt alle potentielle vælgere for RV. På Facebook har jeg kunnet iagttage, at SCN 

hyppigt benytter sig af en betegner, når hun fikserer mening til RV og det er betegneren 

’fastholdende’. SCN benytter særligt denne betegner om RVs position i det politiske landskab, hvor 

hun i opslag artikulerer, at RV ikke giver op, men bliver ved med at holde fast og kæmpe for at samle 

partierne. Jeg kan blandt andet iagttage, at hun lægger særlig vægt på, at RV kæmper for de ’virkelig 

problemer’, forstået således, at hun ikke kæmper for den betegner, som er på RVs konstitutive 

yderside, nemlig uvirkelige problemer. I forbindelse med, at SCN artikulerer, at RV er et 

fastholdende parti, da fremhæver hun i flere tilfælde, at partiet også lykkes på trods af svære 

kampe. Dette kan blandt andet iagttages i følgende citat fra Facebook: ”Vi har fået regeringen med 

på at få mere fart på den grønne omstilling Det har været en afsindig lang proces. Det har 

nærmest været som at trække en hest baglæns til truget at få regeringen med. Men det betaler sig 

at stå fast og blive ved!”(Bilag 1, FB: 36). Her iagttager jeg, at hun i den grad udsender et signal til 

sine følgere på Facebook om, at man kan regne med, at RV er fastholdende og kæmper til de lykkes. 

Den mulige vælger kan på baggrund af det regne med, at vedkommendes stemme bliver brugt til 

det ønskede. En anden betegner, som SCN synes at artikulere hyppigt på Facebook er, at RV er et 

nytænkende og borgerinddragende parti. Hun understreger i flere opslag, at RV gerne vil udvikle 

politik med borgerne, hvor hun direkte henvender sig til læserne af hendes opslag og appellerer til, 

at følgerne kan ”kommentere” og ”skrive” deres meninger i kommentarfeltet (Bilag 1: 4). Hun 

lægger således op til en dialog med de borgere, som følger hende. Hun begrunder denne dialog 

med, at RV er lyttende og vil have indsigt i borgernes ’virkelige problemer’, så RV efterfølgende kan 

håndtere og handle på dem. SCN artikulerer ofte på Facebook, at RV både er ’grundige’ og 

’ordentlige’, men også et parti, som implementerer den ’sunde fornuft’ hos de andre partier på 

Christiansborg. Netop denne fremstilling af RVs agonistiske forhold til de andre partier benytter SCN 

kontinuerligt på Facebook. Hun artikulerer blandt andet om andre partiers manglende sunde 

fornuft, mening, handlekraftighed og ”både-og ”-tilgang. Jeg har endvidere iagttaget, at SCN blandt 

andet bruger Facebook til at belyse RVs agonistiske relationer ved, at hun gennemgår enkeltsager 

og beslutningsprocesser fra de andre partier og belyser hendes dertilhørende vurdering af disse. 
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SCNs generelle brug af enkelsager og belysning af agonistiske relationer, kan blandt andet iagttages 

i følgende citater fra Facebook: ”Haves: Symbolpolitik  Savnes: En udlændingepolitik baseret på 

sund fornuft  ”(Bilag 1, FB: 4) og ”Regeringen taler grønt - men handler sort. Og langsomt!”(Bilag 

1, FB: 1). 

 

Jeg har, som beskrevet, også benyttet en række interviews med SCN publiceret i forskellige 

landsdækkende dagblade (Bilag 2, Artikler). Denne type medie adskiller sig fra Facebook og 

lejlighedstaler på flere parametre. Først og fremmest er der en interviewer, som har mulighed for 

at sætte rammen for interviewet og styre, hvad SCN i et eller andet omfang artikulerer om. 

Derudover kan modtageren af SCNs artikulationer i artiklerne være en bred skare af mennesker, 

som ikke nødvendigvis har interesse for SCNs holdninger eller stemmer på RV, men det er dog stadig 

potentielle vælgere. Jeg har i artiklerne kunnet iagttage, at interviewerne ikke har fokus på RVs 

generelle politiske ønsker og formål, men udtrykker i højere grad qua deres spørgsmål et ønske om 

at belyse mere problematiske og konfliktfyldte emner/dagsordner i dansk politik, hvor der særligt 

er fokus på RVs forhold til de andre partier. Dette kan eksempelvis iagttages i følgende citat, hvor 

en interviewer forsøger at belyse RVs, ifølge intervieweren, mulige overflødige rolle som parti: ”Du 

skal vel hilse opbruddet på midten velkomment, men fylder det dig ikke også med dødsangst? At I 

simpelthen bliver overflødige?” (Bilag 2, Artikler: 14). Efter dette spørgsmål spørger intervieweren 

ind til det konfliktfyldte forhold mellem SCN og den forhenværende partifælde, Jens Rohde, som på 

det tidspunkt netop havde forladt RV under stor dramatik (Holst, 2021). Dette mere konfliktfyldte 

aspekt bærer hendes artikulationer om RVs position også præg af. Hun giver nogle mere 

dybdegående forklaringer på, hvorfor RV blandt andet ønsker at løsrive dansk politik fra yderfløjene 

og hvad modstanden til regeringen kan have af konsekvenser. Dette afviger noget fra, hvad der kan 

iagttages i hendes Facebook-opslag og lejlighedstaler. Jeg kan iagttage, at SCN artikulerer særlige 

sammenkædninger om RVs position i det politiske landskab, hvor hun i artiklerne artikulerer, at RV 

ikke vil identificeres med et rødt, blåt, højre- eller venstreorienteret parti, men derimod et 

midterparti samt hvordan de andre partiers fastlåsning til yderfløjene, frygt for forandring og blok- 

og symbolpolitik skaber stilstand og splittelse i dansk politik (Bilag 2, Artikler: 8). Det er særligt 

artikulationer om RVs agonistiske og differentielle relationer, som optræder i artiklerne. Dog synes 

enkelte ækvivalente betegnere at bliver artikuleret gentagne gange af SCN i artiklerne, hvor SCN 
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konstruerer lighedsrelationer til RV som et parti, der er fordomsfrit og lyttende, nytænkende 

igennem borgerinddragelse, fremadskuende og åben for forandring.  

 

Lejlighedstalerne adskiller sig fra Facebook-opslagene og artiklerne på flere måder. Blandt andet har 

de en anden modtagerskare, nemlig partifæller og kollegaer fra de andre partier på Christiansborg. 

Jeg har i de udvalgte lejlighedstaler kunnet iagttage, at SCN ikke artikulerer samme sammenkædning 

mellem RV og særlige betegnere i disse taler. I den første tale, som er SCNs tale i forbindelse med 

Folketingets åbningsdebat, benytter hun i høj grad talen til at artikulere RV som et fastholdende 

parti, som er i en agonistisk relation til regeringen, da regeringen ifølge SCN, er for langsom og blot 

taler uden at handle. Dette kan blandt andet iagttages i følgende citat: ”Det grønneste Folketing 

nogen sinde venter stadig på, at regeringen bekender kulør, for regeringen taler grønt, men handler 

stadig mest sort og langsomt” (Bilag 3, Tale 1: 2). I anden lejlighedstale, som er SCNs tale i 

forbindelse med Folketingets afslutningsdebat, kan jeg iagttage, at der i denne tale er særligt fokus 

på at fremhæve RV som et samarbejdsvilligt og kompromissøgende parti, der rækker direkte ud til 

de andre partier og appellerer til samling. Der er altså mere fokus på det ’samlende’ RV, som tager 

afsæt i det, som samler partierne fremfor det, som skiller dem. SCN skaber dog en agonistisk relation 

i talen, men det er til de partier, der modsat RV, fokuserer på forskelligheder og falske 

modsætninger (Bilag 4, Tale 2: 6). Fælles for begge taler er dog, at hun beskriver RVs overordnede 

politiske ønsker og henvender sig direkte til de andre partier i et ønske om at ændre deres adfærd, 

samling eller hurtig handling. Dette kan jeg blandt andet iagttage ved, at hun i begge taler direkte 

rækker ud til både Socialdemokratiet, Venstre, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og SF og 

artikulerer et ønske om samarbejde (Bilag 3, Tale 1: 3)(Bilag 4, Tale 2: 7, 11, 14). 

 

SCN artikulerer ikke direkte forskelligt afhængigt af, hvilken platform kun kommunikerer igennem, 

men der synes at tegne sig et mønster, hvor jeg kan iagttage, at hun bruger nogle betegnere mere 

på nogle platforme end andre.  

 

4.2 Delkonklusion 

Jeg kan på baggrund af ovenstående analyse konkludere, at SCN konstruerer mening gennem 

nodalpunktet, RV, når jeg har iagttaget RVs position i det politiske landskab. SCN har kontingent 
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fyldt nodalpunktet med mening gennem en række ækvivalente og differentielle relationer.  Således 

har jeg kunnet iagttage et veletableret mønster, hvor SCN kæder særlige betegnere til det 

betegnede, hvilket er en konsekvens af eksklusion, altså en reduktion af mulighed for, hvad RV, 

ifølge SCN, ikke er. Nogle af de ækvivalente relationer, som SCN kontinuerligt konstruerer til RV er, 

at RV er et samlende, kompromissøgende og samarbejdsvilligt parti, der igennem fordomsfrie og 

lyttende samtaler, tager afsæt i det, som samler partier frem for det, som skiller, da man ifølge SCN 

kun igennem denne samling kan løse problemer. SCN artikulerer endvidere RVs konstitutive 

yderside, som hun kalder deres ”største fjende”, hvilket er betegneren ”splittelse”. Splittelsen 

indebærer ifølge SCN, at tage afsæt i det, som skiller, grave grøfter, være fordomsfulde, føre blok-

og symbolpolitik og istandsættelse af falske modsætninger, hvor man igennem en ”enten-eller ”-

tankegang blot skaber meningsløshed.  

 

Jeg kan endvidere konkludere, at RV konstrueres gennem SCNs diskursive ordning, som et parti, der 

nægter at lade sig identificere med et rødt, blåt, venstre- eller højreorienteret parti, men kan ved 

SCNs artikulationer identificeres med ’midten’. På trods af, at RV fikseres som et parti, som er 

samarbejdsvillig med alle, tyder SCNs artikulationer på, at dette ikke altid er tilfældet, idet det 

artikuleres, at partiet ikke samarbejder med yderfløjene, da de, ifølge SCN, skaber splittelse og 

stilstand. Ydermere skaber SCN ækvivalente relationer til RV, så RV identificeres som: et 

nytænkende parti, der gennem borgerinddragelse udvikler politik og får adgang til og håndterer 

såkaldte ’virkelige problemer’; et parti, som både er fastholdende, grundige, ordentlige, 

fremadskuende, handlekraftige og bruger sund fornuft. Endvidere fikseres RV som et parti, der er 

åben for forandring og ikke kun taler, men også handler. I takt med at SCN skaber ækvivalente 

relationer til RV, da udvides differenskæden også med betegnere, som kendetegner, hvad RV ikke 

er. Nemlig et parti, der håndterer uvirkelige problemer, giver op, mangler sund fornuft, handler for 

hurtigt eller for langsomt, er tilbageskuende, bange for forandring og blot taler uden at handle. 

Ydermere har jeg kunnet iagttage, at på trods af, at SCN artikulerer, at RV med hende som politisk 

leder har en mere kompromissøgende og ikke truende tilgang til regeringen, da konstruerer SCN 

samtidig både medspiller og modspiller relationer til regeringen, hvor RV veksler mellem at være 

kompromissøgende og splittende. RV bevæger sig altså ind og ud af et agonistisk forhold til 

regeringen med udgangspunkt i både den konstitutive inderside og yderside, når SCN artikulerer om 
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RVs position i det politiske landskab. Slutteligt kan jeg konkludere, at SCN benytter de 

fremanalyserede betegnere på tværs af empirien, men særlige betegnere synes at blive artikuleret 

hyppigere end andre afhængigt af, hvem modtageren er. 
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5. Diskussion 

Jeg har således på baggrund af ovenstående analyse konkluderet, at SCN kobler særlige ligheds- og 

forskelsrelationer til nodalpunktet, RV, når hun artikulerer om RVs position i det politiske landskab. 

Jeg har således besvaret første del af problemformuleringen og første problemstilling, som lyder: 

Hvordan artikulerer SCN om RVs position i det politiske landskab? Jeg ønsker nu i de nedenstående 

afsnit at diskutere, hvilket handlerum SCN skaber i diskursen, altså hvilke konsekvenser og 

implikationer SCNs artikulationer kan have for det betegnede. Dermed vil jeg besvare specialets 

anden problemstilling, nemlig: Hvilke implikationer kan Sofie Carsten Nielsens artikulationer om 

Radikale Venstres position i det politiske landskab have? 

 

5.1.1 Er samling altid en god strategi?  

Jeg har i analysen kunnet iagttage, at SCN artikulerer en række betegnere som identiske med RV, 

hvor disse betegnere særligt viser sig som samlende og samarbejdsvillig. SCN maler et billede af RV, 

som et inkluderende og altomfavnende parti, som løser problemerne i fællesskab med andre partier 

gennem fordomsfrie og lyttende samtaler og en ”både-og”- tankegang. Dog synes denne ’samlende’ 

fortælling om RV ikke at være den eneste, som figurerer i RVs positions handlerum.  Jeg har kunnet 

iagttage nogle modsætningsforhold, hvor RVs konstitutive yderside kopierer sig selv på indersiden 

og skaber et kompliceret handlerum, som subjekterne skal identificere RV med.  

 

RVs inkluderende, samlende, ”både-og”- tilgang synes i sit møde med konkrete politiske dagsordner 

og på sin vis, i sit møde med ”virkeligheden” at komme i problemer. På trods af, at SCN fikserer 

partiets position i det politiske landskab som samarbejdsvilligt, fordomsfrit og lyttende uanset 

partifarve, har jeg også kunnet iagttage stærke agonistiske positioner til yderfløjene, hvor SCN 

direkte efterlyser, at de andre partier skal løsrive sig fra yderfløjene. SCN påpeger sågar, at 

yderfløjene bringer stilstand og symbolpolitik ind i dansk politik og understreger, at et samarbejde 

med dem er en blindgyde. SCN konstruerer hermed et parti, der hverken er fordomsfrit eller 

kompromissøgende eller tager afsæt i det, som samler, når det kommer til yderfløjene. Således 

præsenterer SCN et handlerum i diskursen, hvor RV både kan kendetegnes ved at være 

altomfavnende og samarbejdsvilligt, men samtidig også et parti, som i den grad ikke ønsker at 

samarbejde med alle. Denne fiksering af RVs ”både-og”-tilgang synes at indkapsle og dække over 
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mere end den reelt kan holde til. Der er således flere eksempler på, hvor SCN ikke blot skaber 

agonistiske relationer mellem RV og yderfløjene, men også til mange af de andre partier, da de 

andre partier, ifølge SCN og dermed RV, udfører eksempelvis meningsløs og splittende politik. Hvis 

man ønsker at fokusere på ligheder og samling, så synes det problematisk samtidig at konstruere 

forskelle og agonistiske relationer. SCNs artikulationer om RV kommer således i karambolage med 

virkeligheden, da RVs samlende og ”både-og”- strategi hurtigt kan falde til jorden, hvis RV er uenige 

med de andre partier. Denne uenighed kan jeg iagttage i empirien, men må vel samtidig være et 

grundlæggende vilkår på Christiansborg. I modsat fald ville det altid være nemt at samle 90 

mandater. SCN skaber gennem sin kommunikation om RV både et parti som er samlende, men i 

andre tilfælde er sin negation, nemlig splittende. RVs position artikuleres således dislokeret og 

åbner derved op for nye hegemoniske kampe, hvor RVs position kan fikseres. SCNs fiksering af RV 

har således en række af konsekvenser for, hvordan RV som betegnet kan identificeres. 

 

På den ene side kan SCNs artikulationer om det både samlende, men også agonistiske RV, lade 

subjekter, eksempelsvis potentielle vælgere, skabe sin egen diskursive formning af RV og 

indholdsfylde den betegnede, således at RV kan være samlende eller splittende i forlængelse af, 

hvad der findes passende for subjektet. Med andre ord kan vælgeren selv skabe sin forventning om, 

hvorvidt RV er samlende eller ej indenfor et givet politisk emne eller parti. På den anden side kan 

det have negative konsekvenser for RVs position, da man i værste fald ikke kan forudsætte om RV 

ønsker at samarbejde med et givet parti om en given dagsorden eller ej, da RV både er 

samarbejdsvillig og det modsatte. SCNs fiksering kan dermed skabe et handlerum for betegneren, 

som er overdetermineret, så det efterlader RVs position så flertydig, så den for subjekter er 

kompliceret at betegne og identificere sig med. På baggrund af dette komplicerede handlerum vil 

jeg argumentere, at RV som nodalpunkt fremtræder flydende, ustabilt og har svære betingelser for 

identifikation af det betegnede. Den er således uklar i kraft af, at grænsen mellem den konstitutive 

yderside og inderside er flydende. 

 
5.1.2 Tabet ved kompromisset  

Den flydende grænse mellem RVs konstitutive inderside og yderside hen over forskellen på samling 

og splittelse er dog ikke det eneste komplicerede handlerum, som jeg kan iagttage i diskursen. Jeg 

vil argumentere, at der er flere betegnere, som SCN artikulerer, som besværliggør definitionen af 
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RV. SCN konstruerer nemlig RV som et fastholdende parti. RV beskrives som et parti, der ikke giver 

op, men kæmper for sine mål på trods af udfordringer. RV konstrueres således som et vedholdende 

parti i det politiske landskab, hvor denne betegner først syner dislokeret, hvis RV artikuleres som 

eftergivende. Jeg vil dog argumentere, at der optræder en særlig problematik mellem den 

’fastholdende’ betegner og det, at SCN samtidig konstruerer, at RV er et kompromissøgende parti. 

Så længe RV er fastholdende og kæmper for sine mål og værdier uanset de udfordringer de end 

måtte møde, er det svært samtidig at betragte RV som et kompromissøgende parti. Omvendt kan 

RV i sit kompromissøgende samarbejde måske ende med at give afkald på nogle af deres politiske 

mål og ønsker for samtidig at få udlevet andre. Hvis dette er tilfældet, så konstrueres RV ikke som 

fastholdende, men derimod eftergivende og måske endda opgivende, hvilket SCN sammenkæder 

med RVs differenskæde. Jeg vil derfor argumentere for, at RV som betegnet vil have svært ved at 

realisere både at være fastholdende og kompromissøgende på en og samme tid. På samme vis 

møder RV som betegnet udfordringer ved, at SCN artikulerer RV som et parti, der taler, men 

efterfølger talen med handling. I og med RV ønsker at indgå kompromisser, da kan de i selve 

kompromisset muligvis ikke få opfyldt alle drømme eller efterleve deres umiddelbare ideologier. RV 

ender således med at repræsentere et kompromissøgende parti, men også et parti, som taler uden 

at handle og er eftergivende.  

 

Denne konstruktion, som SCN istandsætter om et kompromissøgende RV, skaber således nogle 

udfordringer for RVs nuværende og fremtidige handlerum, da RV via sine kompromisser kan risikere 

at gå på kompromis med sig selv og derfor hverken realisere at være fastholdende eller handlende 

på de områder, de taler om. SCN skaber dermed et handlerum i diskursen, hvor subjekter ikke kan 

have tillid til, at RV er fastholdende for enhver pris eller at deres tale er efterfulgt af handlinger. Ved 

at SCN artikulerer RV som både fastholdende og kompromissøgende, da har det den konsekvens, at 

grænsen mellem RVs konstitutive indre og ydre er flydende og den betegnede, RV, ender således 

uklar for subjekter at kunne identificere. RV syner dermed dislokeret, hvor subjekter derfor kan 

indgå i nye hegemoniske kampe om at fiksere RV. Ellers er det alene op til den enkelte at gisne om, 

hvilken position i det politiske landskab, RV indtager. 



 Side 67 af 83 

5.1.3 Partiet, som fikserer for at undgå fiksering 

Som belyst i min analyse, så artikulerer SCN, at RV hverken kan eller vil sættes i ”bås”. Således 

forsøger SCN at konstruere, at RV hverken er et rødt, blåt, venstre- eller højreorienteret parti. SCN 

påpeger endda, at det sikkert har generet nogen, at RV ikke vil identificeres med at være et blåt 

eller rødt parti (Bilag 1, FB: 22). Hun artikulerer endvidere, at RV ikke er ”hjemme” i rene ”røde” 

eller for den sags skyld ”blå” projekter, men først føler sig ”hjemme”, når aftalerne skabes hen over 

midten. Denne artikulation har den konsekvens, at subjekter ikke skal iagttage RV som hjemme i 

aftaler indgået med regeringen og dets støttepartier eller aftaler indgået udenom regeringen, altså 

alene mellem de blå partier. SCNs forsøg på at undvige de klassiske røde og blå kategorier, vil jeg 

argumentere, er problematisk for identifikationen af RV. For ligesom SCN selv benytter betegnere 

som ”røde”, ”blå” om de andre partier i det politiske landskab, så kan det i empirien iagttages, at 

hun også mener, at andre gør det om RV. Samtidig med denne erkendelse forsøger SCN med sine 

artikulationer nærmest at skabe en tredje kategori eller samle to forskelsbaserede kategorier for at 

undvige de gamle klassifikationer. SCN betegner således de andre partier som røde eller blå, men 

RV skal, ifølge hende, på trods af det gå under en betegnelse, som er helt unik, nemlig betegnelsen 

’midten’. Konsekvensen af denne konstruktion kan være, at subjekter ikke kan placere RV i nogle af 

de kategorier, som de qua andre diskurser, kender til. Dette kan måske være en mulig forklaring på, 

at SCN oplever, at nogle er generede af, at RV hverken er blå eller røde. RVs position kan således, 

for mange ende med at være udefineret. SCN påpeger nærmest selv denne problematik, når hun 

artikulerer, at røde partier kalder RV for blå og blå partier kalder dem for røde (Bilag 1, FB: 19).  

 

Det tyder på, at SCN har et ønske om, at RV netop skal være udenfor kategori og åbne for at deltage 

i både blå og røde projekter og ikke fastlåses. Med andre ord forsøger SCN at fiksere RV med henblik 

på, at RV ikke skal blive for fikseret. Fordelen ved dette kan være, at RV har mulighed for at indtage 

både røde og blå positioner og potentielt appellere til røde såvel som blå vælgere. Det kan på den 

ene side skabe et mulighedsrum for RV, da de netop altid kan henvise til, at de er udenfor kategori, 

og dermed hverken anklages for at være røde eller blå. På den anden side kan denne position gøre, 

at de altid vil være yderligere udsat for angreb. Det kan ske, når SCN konkretiserer og RV dermed 

indgår i røde eller blå projekter eller forhandlinger og vil herved i samme operation risikere at blive 
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kaldt for for røde eller blå. På baggrund af SCNs forsøg på at undgå fiksering, kan RV dermed 

potentielt blive udsat for angreb fra alle sider.   

 

Denne strategi kan dog af nærmest åbenlyse årsager også have konsekvenser for, hvorvidt subjekter 

har nemt ved at identificere RV. For at subjekter kan indtræde i positioner i diskursen om RVs 

position, så kræver det, at positionen er i stand til at genkendes. Det forudsætter således, at 

subjekter kan genkende og forstå denne ’tredje kategori’, som SCN præsenterer, men det tyder intet 

dog på at subjekterne kan. Dette påpeger SCN nærmest selv, idet hun oplever, at andre både 

klassificerer RV som røde eller blå. Den ’tredje kategori’ synes dermed at mangle yderligere fiksering 

for overhovedet at kunne blive genkendt som en kategori. Jeg vil argumentere, at hvis RV ønsker, 

at subjekter ikke skal forstå RV som røde eller blå, så skal RV artikulere yderligere om denne position, 

som er udenfor kategori ”midten”. På den måde kan de forsøge at undgå mangel på identifikation 

eller undgå at blive identificeret med noget, de ikke ønsker at være. Som det ser ud nu, da er RV 

som betegner yderst åben for nye forsøg på fiksering. Den hegemoniske kamp om RV tyder således 

langt fra på at være slut. Dog med det in mente, at den, ifølge Laclau og Mouffe, aldrig kan være 

endegyldig lige meget hvad. 

 

5.1.4 En kompleks relation 

Jeg har i min analyse kunnet iagttage, at SCN både artikulerer, at RV støtter og bakker op om 

regeringen samtidig med, at SCN skaber agonistiske relationer mellem RV og dem. Jeg har således 

iagttaget, at SCN det ene øjeblik konstruerer, at RV er samarbejdsvillig overfor regeringen og i det 

næste øjeblik truer RV med ikke at støtte regeringen til næste Folketingsvalg, hvis særlige løfter ikke 

overholdes. RV sammenkædes dermed både som regeringens med-og modspiller, på trods af, at 

SCN selv påpeger, at den konfrontatoriske linje er lagt på hylden med hende som politisk leder. Er 

RV så færdig med at stille ultimative krav til regeringen? Det synes hverken jeg eller for den sags 

skyld subjekter at kunne identificere på baggrund af det handlerum i diskursen om RVs position, 

som, med udgangspunkt i SCNs artikulationer, fremlægges. Den komplicerede relation mellem RV 

og regeringen, som jeg kan iagttage i SCNs artikulationer, hvor RV bevæger sig ind og ud af den 

agonistiske relation, vil jeg argumentere, kan hænge sammen med at selve RV, som betegnet, på 

flere områder er flydende i sin ekskluderende grænse. Jeg har, som beskrevet, kunnet iagttage, at 
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SCN gennem sine artikulationer skaber et komplekst handlerum for diskursen om RV, da RV blandt 

andet både forsøger at være fastholdende og kompromissøgende på samme tid, men jeg ser også 

samme flydende ekskluderende grænse ved andre artikulationer. Dette fremgår blandt andet ved, 

at SCN både fikserer RV, som et parti, der er grundigt, ordentligt og som prioriterer netop dette 

fremfor hurtighed. Samtidig artikuleres de dog som handlekraftige og imod langsommelighed. 

Samme modsatrettede artikulationer, kan jeg iagttage i RVs forhold til regeringen, hvor SCN både 

beskylder regeringen for i visse tilfælde at være for handlekraftige og hurtige og i andre at være for 

langsommelige. Dette komplekse modsatrettede handlerum, hvor RVs konstitutive inder- og 

yderside falder sammen, kan illustreres således: 

 

 
Figur 5: Når den ekskluderende grænse iagttages flydende og den ikke holder nodalpunktet og ækvivalenskæden fast: 

Jeg har her forsøgt at illustrere, at RVs ekskluderende grænse er uklar og flydende som konsekvens af, at SCN skiftevis 

artikulerer RVs konstitutive ydersides betegnelser på indersiden og omvendt. Det har den konsekvens, at der etableres 

et handlerum i diskursen, hvori artikulerede ækvivalente- og differentielle betegnere kan flyde rundt mellem RVs 

konstitutive inderside og yderside og dermed potentielt optræde på begge sider.  

 

Den ekskluderende grænse til RV, som SCN artikulerer, at RV ikke er, synes i flere tilfælde flydende, 

hvilket har konsekvenser for, hvilke agonistiske relationer RV identificeres at måtte have. Det kan 

have de implikationer, at hverken borgere, de øvrige partier eller måske endda RV selv kan 

identificere, hvilken position diskursen tilbyder. For hvis RVs positions konstitutive inderside ikke 

bliver fastholdt af en yderside, så er identifikationen med både RV og dets eventuelle modspillere 

usikre. Jeg iagttager således nogle udfordringer i den måde SCN forsøger at fiksere RV, da 
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artikulationerne på nogle områder ikke indbyder til identifikation og dermed mangler RV stadig at 

blive fikseret og modificeret, hvilket sker i det politiske rum, hvor paradokser gennem fiksering 

afparadokseres. Med udgangspunkt i SCNs artikulationer vil jeg argumentere, at RVs skiftevise med-

og modspiller identifikation til regeringen også vil dukke op mellem RV og de øvrige partier, hvis RV 

ikke fikseres yderligere. Så længe paradokserne omkring RVs diskurs ikke afparadokseres, altså 

fikserer kontingens, vil der fortsat være usikkerhed om RVs position. Dette vil kræve, at blandt andet 

SCN kontinuerligt kommunikerer og forklarer, hvordan RVs position til et givet emne eller parti er, 

da ingen på forhånd vil kunne identificere det.  

 

På trods af at RV som nodalpunkt på baggrund af SCNs artikulationer ender med at repræsentere 

en mangfoldighed af betegnere, så vil jeg ikke argumentere for, at RV er en decideret tom betegner. 

Jeg vil i højere grad argumentere for, at den er flydende, da den netop syner overdetermineret og 

uklar, hvor den ikke fastholdes af sin ekskluderende grænse. Men måske er denne ustabile 

betegnelse en forudsætning for at ville kalde sig selv et midterparti. Og spørgsmålet er, om denne 

manglende identifikation af RVs position i det politiske landskab til dels er noget, som SCN ønsker? 

Ved ikke låse sig har RV altid mulighed for at skifte position i det politiske landskab fra den ene 

politiske dagsorden til den anden. RV kan på den måde indtage både modspiller og medspiller 

relationer til de andre partier uden at det, som sådan, vil forekomme overraskende eller uventet. 

SCN skaber således et mulighedsrum for partiet RV, som både indeholder de ulemper, jeg har belyst, 

men også fordele. I og med partiet hele tiden har mulighed for at tage stilling til konkrete 

dagsordner, indgå aftaler med de øvrige partier og dermed artikulere sin position på ny uden at 

blive hængt op på altid at være udelukkende rød, blå, venstre- eller højreorienteret.  

 

Ved at SCN ikke fikserer RV med direkte entydige betegnelser, så vil jeg argumentere, at gennem 

SCNs artikulerede dualitet kan RV potentielt formå at appellere til forskellige typer vælgere, som 

ønsker noget forskelligt. Således har både de borgere, som ønsker samling og samarbejde og de, 

som ønsker afstand til yderfløjene og potentielt også regeringen mulighed for at identificere RV som 

et parti, hvis position kan realisere dette. Det samme gør sig gældende for de borger, som ønsker 

forandring gennem kompromisser, men også de, som vægter RVs fastholdelse, faste forankring i 

egne værdier og integritet højt. Det gør dog også, at når ambitionerne møder den politiske 
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’virkelighed’ med kompromisser og forhandlinger, så kan nogle borgere opleve, at deres 

forventninger ikke blev imødekommet. SCN kan dog til hver en tid argumentere, at hun har 

kommunikeret muligheden for begge udfald, eksempelvis fastholdende og kompromissøgende. 

Gennem hendes konstruktion af RV, som en ufikseret betegner, holder hun derved RVs position i 

det politiske landskabs muligheder åbne. 

 

5.1.5 Udfordringen ved at konkretisere 

Jeg har i min analyse kunnet iagttage, at SCN sammenkæder RV med særlige betegnere, som langt 

hen ad vejen vil være betegnere, som de fleste borgere ville kunne knytte an til. Jeg vil argumentere, 

at SCN kobler netop en form for tomme betegnere med en grad af universel appel til RVs position. 

For hvem kan være for splittelse, meningsløshed og falske modsætninger? Og hvem kan være imod 

eksempelvis sund fornuft og virkelige problemer? Svaret vil i de fleste tilfælde være: ingen. Det er 

således en god strategi, at SCN netop danner en kobling mellem RV og sådanne betegnere, da 

mange borgere vil kunne tilslutte sig til disse ”tomme” udtryk med en så universel tilknytning. Så 

længe betegnerne kun bliver artikuleret som tomme, da kan borgerne netop selv meningsfylde dem 

og koble, hvad de eksempelvis forstår ved ”virkelige problemer”. Udfordringen for RV risikerer dog 

at opstå, når SCN bliver mere specifik omkring, hvad ”virkelige problemer” egentligt indebærer. 

Konsekvensen for RV kan blive, at SCNs artikulationer ikke stemmer overens med borgernes egen 

diskursive formning herom. Med andre ord, så er der en risiko for, at nogle af borgerens forståelse 

af ”virkelige problemer” ikke bliver mødt, når de iagttager SCNs artikulationer om samme. Denne 

udfordring for RV er reel, da SCN i flere sammenhænge ikke kun påtaler RV gennem udtryk med en 

universel appel, men hun konkretiserer også, hvad udtrykkene for RV indebærer. Dette kan blandt 

andet iagttages i hendes tale ved Folketingets afslutningsdebat:  

 

”(…) alt for ofte dyrkes de falske modsætninger kynisk. Det er nogle påtvungne valg mellem land 

eller by, retsstat eller folkesundhed, dansker eller muslim. Og så synes jeg, at det bliver til 

meningsløse vildfarelser, hvor vi ikke har fat i den sunde fornuft, for det er jo både-og, der er svaret; 

det er ikke enten-eller, for det løser ikke vores udfordringer” (Bilag 4, Tale 2: 2). 
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I dette citat kan jeg iagttage, at SCN kæder RV sammen med et parti, som er imod falske 

modsætninger, meningsløshed og tilhænger af sund fornuft og en ”både-og”-tilgang. Således 

konstruerer SCN koblinger mellem RV og betegnere, som har en vis universel appel, da de fleste 

borgere vil være enige i at være imod falske modsætninger og meningsløshed. Jeg iagttager dog i 

citatet, at SCN ikke kun skaber koblinger mellem RV og en universel tiltrækning, men hun 

konkretiserer den også. Dette gør hun ved at artikulere, at falske modsætninger, meningsløshed og 

mangel på sund fornuft er valg mellem land og by, retsstat og folkesundhed samt dansker og 

muslim. Risikoen for RV bliver dermed, at nogle borgere ikke ville kunne se sine egne koblinger 

imødekommet i SCNs artikulationer. Således kan RV miste sin universelle tilknytning, når nogle 

borgerne indser, at de ikke kan knytte an til, at falske modsætninger eksempelvis er et 

modsætningsforhold mellem muslim og dansker, i og med, de borgere måske kunne mene, at 

forholdet, dansk og muslim, er en rigtig modsætning og udgør, for dem, et ”virkeligt problem”. 

Gennem konkretisering tydeliggøres det yderligere, hvilke partier RV er imod. Med udgangspunkt i 

ovenstående citat, vil det således være de partier, som netop opstiller de forskelle, som SCN 

artikulerer.  

 

Problemet ved, at SCN konkretiserer det abstrakte og dermed mindsker chancerne for, at RVs 

position vil være hegemonisk, iagttager jeg, som en konsekvens af den paradoksale relation som 

ifølge Laclau optræder mellem det universelle og partikulære (Laclau, 1996: 34). Det universelle i 

dette tilfælde iagttages, som de betegnere, der tilbyder en universel identifikation for borgerne, 

hvor det partikulære netop er de betegnere, som konkretiserer det universelle. Udfordringerne, 

som jeg kan iagttage hos RV ved både at være universel og partikulær, er en problematik som, ifølge 

Emil Husted, også eksisterer hos andre partier (Husted, 2017). Således tyder det på, at den 

problematik, som RV står i qua SCNs artikulationer om RVs position, er en situation, som er svær at 

undgå, da det i politik er uundgåeligt, at man på et tidspunkt tvinges til at være konkret. Dette sker 

blandet andet helt naturligt, når partier skal stemme for eller imod konkrete forslag i Folketingssalen 

eller når de indgår politiske aftaler med andre partier. Mange potentielle vælgere vil sikkert kunne 

genkende sig i RVs positions ønske om et opgør med splittelse, falske modsætninger og meningsløs 

politik, men de konkrete forslag til at løse problemerne vil aldrig kunne tilfredsstille alle. Jeg vil 

derfor argumentere, at SCNs strategi om at konstruere koblinger mellem universelt appellerende 
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betegnere er en måde at skabe tilknytning til RV fra borgerne og de andre partier. Udfordringen for 

RV bliver dog kontinuerligt at forsøge at opretholde en universel appel samtidig med at konkretisere 

sit politiske projekt og sin position i det politiske landskab. 
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6. Konklusion 

Dette speciale er udsprunget af en interesse for, hvordan SCN, som ny politisk leder af RV med et 

noget kompliceret bagtæppe, forsøger at positionere RV med henblik på øget indflydelse. Jeg har 

haft et ønske om at undersøge, hvordan SCN kontingent fylder RVs position i det politiske landskab 

med mening og hvilke implikationer, fordele såvel som ulemper, denne fiksering af mening har for 

RVs positions handlerum og dermed blandt andet identifikationen af RVs position i det politiske 

landskab. I dette afsnit ønsker jeg at konkludere på min overordnede problemformulering: Hvordan 

søger Sofie Carsten Nielsen at fiksere mening om Radikale Venstres position i det politiske landskab 

og hvilke implikationer kan dette have? 

 

For at besvare problemformuleringen har jeg i specialet benyttet mig af Laclau og Mouffes 

diskursteoretiske begrebsapparat med henblik på at få indblik i den diskursive kamp, som SCN 

indgår i, når hun fikserer mening om RVs position, altså forsøger at definere noget på en særlig vis, 

som ellers er ganske kontingent. Således har diskursteorien bidraget med begreber, hvorigennem 

jeg har kunnet iagttage, hvordan SCN artikulerer forskels- og lighedsrelationer til RVs position i det 

politiske landskab, hvilket iagttages som et forsøg på midlertidigt at fiksere og konstruere diskursen 

og dets handlerum. Jeg har iagttaget SCNs artikulationer om RVs position i en række Facebook-

opslag, interviews publiceret i landsdækkende dagblade og lejlighedstaler, hvilket således er det 

materiale, som har udgjort min empiri.  

 

Jeg kan på baggrund af min analyse, hvori jeg har besvaret første problemstilling: Hvordan 

artikulerer Sofie Carsten Nielsen om Radikale Venstres position i det politiske landskab? konkludere, 

at SCN diskursivt former RVs position gennem en lang række ækvivalente og differentielle 

relationer. Jeg fandt således, at SCN ved sine artikulationer konstruerer et veletableret mønster 

omkring et priviligeret nodalpunkt, RV. SCN har ved en reduktion af muligheder, altså gennem 

eksklusion, koblet en lang række af betegnere til det betegnede, RV, og herved artikuleret det som 

ækvivalente sammenhænge. Jeg kunne i SCNs artikulationer kontinuerligt iagttage, at hun koblede 

RV til betegnere, som konstruerede RVs position som et yderst samlende, kompromissøgende og 

samarbejdsvilligt parti, der på trods af uenigheder med de andre partier indgår i fordomsfrie og 

lyttende samtaler, hvor RV tager afsæt i det, som samler partierne i stedet for det, som skiller. SCN 
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fikserer således RV som et parti, som løser problemer gennem samling, kompromisser med en 

pragmatisk tankegang, som hun kalder ”både-og”. Samtidig konstruerer SCN et konstitutivt ydre, 

altså det som betegner, hvad RV ikke er, hvilket er splittelse. Hun beskriver ’splittelse’ som vor tids 

største fjende, hvor splittelse, ifølge SCN, er: at grave grøfter, tage afsæt i det, som skiller fremfor 

samler, at konstruere og behandle falske modsætninger, at være fordomsfuld, at føre symbol- og 

blokpolitik og benytte en ”enten-eller”-tankegang, altså falske påtvungne valg, som skaber 

meningsløshed. SCN konstruerer endvidere RVs position, som en der nægter at blive betegnet som 

hverken rød, blå, venstre-eller højreorienteret. Således skaber SCN et handlerum i diskursen, hvori 

subjekter ikke skal identificere RV gennem de klassiske politiske kategorier i dansk politik, på trods 

af, at hun selv benytter disse kategorier om de andre partier. Hun konstruerer RV uden for kategori 

under betegnelsen ”midten”. SCN betegner ydermere RV ved at markere partierne på yderfløjene 

på RVs konstitutive yderside.  Hun mener, at samarbejdet i dansk politik bør foregå henover midten 

og løsrives fra yderfløjene, da SCN sammenkæder yderfløjene med stilstandspolitik og splittelse. Jeg 

kan på baggrund af analysen konkludere, at SCN artikulerer RVs position i det politiske landskab, 

som en, der udelukkende vil håndtere såkaldte ”virkelige problemer”, hvilket, ifølge SCN, er 

problemer borgerne uden for Christiansborg oplever.  SCN kobler yderligere en række ækvivalente 

betegnere til RV, så som: ’nytænkende’ i form af udvikling af politik gennem borgerinddragelse, 

’fastholdende’, ’fremadskuende’, ’åben for forandring’, et parti, der ’handler og ikke kun taler’, 

’grundig og ordentlig’, ’handlekraftig’ og et parti, som bruger ’sund fornuft’. Jeg har endvidere 

iagttaget flere betegnere, som figurerer i RVs differenskæde. Disse betegnere kendetegner partiers 

positioner, som SCN skaber agonistiske relationer til, nemlig partier, som: mangler sund fornuft, 

giver op, taler uden at handle, frygter forandring, er tilbageskuende, handler enten for hurtigt eller 

langsomt og endeligt partier, som håndterer og konstruerer ’uvirkelige problemer’. Jeg kan på 

baggrund af analysen konkludere, at SCN på trods af at artikulere RVs position som samlende og 

kompromissøgende både skaber med- og modspiller relationer til regeringen. SCN artikulerer 

således både agonistiske og medspiller relationer til regeringen, hvor hun ved disse konstruktioner 

både markerer RV på sin diskursive konstitutive inderside såvel som yderside, idet RV både beskrives 

som samlende og splittende. Slutteligt kan jeg i analysen konkludere, at jeg i min betragtning af de 

forskellige typer empiri kan iagttage, at SCN skaber det, blot beskrevne, veletablerede mønster af 
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forskelle og ligheder på tværs af empirien. Jeg kan dog samtidig iagttage, at SCN artikulerer nogle af 

disse betegnere hyppigere end andre, således tildeles afhængigt af modtageren.   

 

På baggrund af mine analytiske konklusioner har jeg diskuteret og besvaret anden problemstilling, 

nemlig: Hvilke implikationer kan Sofie Carsten Nielsens artikulationer om Radikale Venstres position 

i det politiske landskab have? Jeg vil nu konkludere på denne og herved endeligt besvare min 

overordnede problemformulering. Jeg har i analysen kunnet iagttage, at SCN i sin konstruktion af 

RVs position skaber et nodalpunkt og en ækvivalenskæde, som ikke altid fastholdes af sit 

konstitutive ydre. Således har jeg diskuteret, at SCN skaber et kompliceret handlerum for subjekter 

at identificere sig i, idet diskursens ekskluderende grænse er flydende. Eksempelvis konstruerer SCN 

ved sine artikulationer om RV et parti i det politiske landskab, der kan kendetegnes ved at være 

altomfavnende og samarbejdsvilligt, men i andre tilfælde sin egen negation, nemlig et parti, som er 

splittende, har sit fokus på det, som skiller, fremfor det, som samler og et parti, som hverken er 

samarbejdsvilligt eller fordomsfrit uanset partifarve. Jeg har i denne forbindelse diskuteret, at 

denne samlende ”både-og”- tilgang synes at forsøge at dække over mere, end den kan holde til i sit 

møde med ”virkeligheden”, som byder på partipolitiske uenigheder og, som jeg kan iagttage i 

hendes artikulationer, agonistiske relationer. SCN synes at kopiere RVs konstitutive yderside på sin 

inderside og omvendt i flere omgange, hvilket jeg ydermere har diskuteret. Jeg har blandt andet set 

en særlig problematik ved, at SCN både diskursivt ordner RV som et kompromissøgende samtidig 

med et fastholdende parti. I forbindelse med denne konstruktion har jeg argumenteret, at RV som 

betegnet vil have svært ved at realisere både at være fastholdende og kompromissøgende på en og 

samme tid. Den ekskluderende grænse til RV, altså det som SCN artikulerer, at RV ikke er, er i flere 

tilfælde flydende, hvilket jeg argumenterer har konsekvenser for, hvilke agonistiske relationer RV 

identificeres at måtte have. Jeg har i denne sammenhæng argumenteret, at det kan hænge sammen 

med SCNs artikulation om RVs skiftevise med-og modspiller relation til regeringen, idet 

handlerummet, som SCN har etableret, kan have de implikationer, at hverken borgere, de øvrige 

partier eller måske endda RV selv kan identificere, hvilken position diskursen tilbyder. Endvidere har 

jeg argumenteret, at der fortsat vil være usikkerhed om RVs position i det politiske landskab, så 

længe RVs diskurs ikke afparadokseres, altså yderligere får fikseret sin kontingens. Hvis den ikke 

fikseres yderligere kræver det, at SCN kontinuerligt forklarer, hvordan RVs position til et givet 
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forhold er, da det i modsat fald er svært at identificere. Således vil jeg argumentere, at SCNs 

konstruktion af dette modsatrettede handlerum, er overdetermineret, så det efterlader RVs 

position så uklar, så den for subjekter er kompliceret at definere og dermed at identificere sig med. 

På trods af, at RV som nodalpunkt, ved SCNs konstruktion, repræsenterer en mangfoldighed af 

betegnere, vil jeg ikke argumentere, at den er tom, men vil derimod argumentere, at den er 

flydende, da den ikke fastholdes af sin ekskluderende grænse. Den synes faktisk tilnærmelsesvis 

dislokeret og derfor åben for nye hegemoniske kampe om at fiksere RVs position i det politiske 

landskab. 

 

Jeg har ydermere diskuteret konsekvenserne af, at SCN forsøger at fiksere RV, som et parti, der ikke 

kan sættes i bås, altså hverken skal karakteriseres som et rødt eller blåt parti. SCN etablerer således 

endnu engang et komplekst handlerum i diskursen, men generelt har jeg dog argumenteret, at dette 

handlerum kan have sine fordele. Jeg har i denne sammenhæng diskuteret, om SCN faktisk fikserer 

RV med henblik på, at det ikke skal blive fikseret og om dette er en betingelse for at være et 

midterparti. Det kan selvfølgelige bibringe nogle udfordringer for RV, da borgere og de øvrige 

politiske partier kan have svært ved at definere RV, i og med RV forsøger at frasige sig de klassiske 

kategorier og i andre tilfælde kopierer sit konstitutive ydre i sit artikulerede indre. Dog kan SCNs 

konstruktion af RV, som en ufikseret betegner potentiel være fordelagtigt, da den netop holder RVs 

positions muligheder i det politiske landskab åbne. Det kan være en fordel ikke at fastlåse sig, da 

det holder RV åben for deltagelse i alle politiske konstellationer, giver mulighed for at tage stilling 

til konkrete dagsordner og indgå i aftaler med de resterende partier og dermed re-artikulere sin 

position på ny uden at blive hængt op på altid at være udelukkende med- eller modspiller, 

kompromissøgende eller fastholdende, rød, blå, venstre- eller højreorienteret. Endvidere kan det 

potentielt appellere til forskellige typer af vælgere med differentielle ønsker - røde såvel som blå - 

da vælgere selv kan meningsfylde RV med en række forskellige betegnere. 

 

Endeligt har jeg diskuteret, at SCNs fiksering af RVs position i det politiske landskab synes at kunne 

kendetegnes ved brugen af en smule tomme og universelt appellerende betegnelser. Det kan have 

nogle fordele og dermed være en god strategi, idet mange borgere vil kunne knytte an til tomme 

betegnelser, som eksempelvis at være imod splittelse, meningsløshed og falske modsætninger. 
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Borgerne kan dermed meningsfylde disse betegnelser med universel tilknytning med deres egne 

forståelser af eksempelvis ”falske modsætninger” og projicere dem hen på RVs position. SCNs 

konstruktion af disse universelle betegnelser kan dog have den konsekvens, at borgerne kan opleve, 

at deres forventninger ikke bliver imødekommet, når SCN endeligt konkretiserer de tomme 

betegnelser. Udfordringen bliver derfor kontinuerligt for RV, at forsøge at opretholde en universel 

appel samtidig med at konkretisere sit politiske projekt og sin position i det politiske landskab, som 

de uundgåeligt kan blive nødsaget til.  
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