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Executive summary
Since the mid-1990's Danish political parties have used websites as parts 

of  their  communication strategies  in  a  very similar  manner.  In September 
2007, however, the Danish Social Liberal Party launched a publicly available, 
social network site, Radikale.net, as part of  a unique strategy. In July 2009 the 
uniqueness of  the strategy remains unchallenged.

In this master dissertation I set out to explore this strategy with a dual 
purpose.  Firstly,  I  wish  to  contribute  to  an  evaluation  of  Radikale.net  by 
putting into question the rationality of  the strategy. Secondly, I wish to make 
a contribution to party theory by theorizing the relationship between parties 
and their websites.

Party  theory  has  largely  adopted  various  kinds  of  institutionalist  and 
comparative analytical approaches, when researching parties'  web strategies, 
making conclusions about broad, international trends. In this study, however, 
I  apply  a  discourse theoretical  conceptual  framework on a unique case  in 
order to analyze the conditions under which a particular party has developed 
an ambitious and idealistic  communication strategy.  Specifically I ask,  how 
different views on communicative challenges within the Danish Social Liberal 
Party have conditioned the strategy for Radikale.net.

Empirically the study is based on a range of  qualitative interviews, strategy 
documents and website content.

I conclude, that from the very notion of  Radikale.net it was intertwined in 
discursive strategies to promote certain normative ideals. And as the strategy 
was further developed and implemented it came clear, that Radikale.net was in 
the  midst  of  a  battle  between  the  formalistic  ideals  of  the  traditional 
membership  organization  and  more  informal  ideals  of  participation  and 
network orientation. It seems then, that since the adoption of  this ambitious 
and idealistic web strategy implicated internal controversy, the emergence and 
success of  such a strategy is conditioned by willingness to question core ideals 
and to engage in debates over party identity and organization.
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KAPITEL 1 : INDLEDNING 

”Velkommen til Radikale.net. Det, der er særligt ved Radikale.net, 
er at alle er velkomne. Uanset om du er medlem, eller ikke er 
medlem. Det andet er, at her er alting til debat. Hvis du vil have 
den  officielle  politik,  så  er  det  Radikale.dk.  Her  kan  ting 
diskuteres. Her kan ting laves om. Her kan man spørge om noget, 
man har været i tvivl om, og få svar fra nogen der har bedre eller 
andre  idéer.  Her  kan du også  lave  events.  Du kan selvfølgelig 
organisere et politisk møde, eller lave en klub der sætter plakater 
op. Men du kan også arrangere en strikkeaften, eller en madklub, 
eller finde på noget, der ligger helt ud over, hvad vi har forestillet 
os. I hvert fald er du velkommen, medlem som ikke-medlem, til 
den politiske debat.” (Margrethe Vestager d. 15. september 2007i)

Radikale.net  er  et  digitalt,  socialt  netværk,  som  blev  lanceret  af  Det 
Radikale  Venstre  under  partiets  landsmøde  i  september  2007.  Det  var  to 
måneder  før  folketingsvalget  d.  13.  november.  Radikale.net  brød  med den 
måde  som  danske  partier  ellers  havde  anvendt  internettet  til  partipolitisk 
kommunikation, idet det var første gang, at et parti lavede et digitalt netværk, 
som var åbent og offentligt tilgængeligt for både iagttagelse og deltagelse. Det 
åbne netværk var et brud med partiernes anvendelse af  internettet som indtil 
da  havde  fokuseret  på  administrativ  anvendelse  i  form  af  formidling  af  
information (Löfgren 2004: 89). 

Det er  meget begrænset,  hvad der findes af  statisk information på det 
åbne netværk.  I  stedet  er  Radikale.net  konstrueret  som et  socialt  netværk, 
hvor grundpillen er, at brugerne af  siden har mulighed for at oprette profiler, 
som giver dem mulighed for skabe indhold og aktivitet på netværket. Med en 
brugerprofil  kan  man  skabe  relationer  til  andre  brugere,  skrive  og 
kommentere debatindlæg, samt oprette events og grupper.

Per juli 2009 er der oprettet ca. 1.800 profiler på Radikale.net, og der bliver 
dagligt oprettet nye indlæg og kommentarer. Ud af  de ca. 1.800 profiler er ca. 
en tredjedel ifølge de interview, jeg har foretaget, ikke medlemmer af  partiet. 
Det er dog en relativt lille gruppe, der står for langt størstedelen af  aktiviteten 
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på Radikale.net. 

Samtlige  partiets  professionelle  politikere  på  nær  én  har  profiler  på 
Radikale.netii.  Det  er  dog  meget  svingende  i,  hvilket  omfang  Radikale.net 
bliver anvendt af  de professionelle politikereiii. Lederen af  folketingsgruppen 
Margrethe  Vestager  er  klart  den  mest  aktive  professionelle  politiker  på 
Radikale.net,  mens  europaparlamentskandidaten  Sofie  Carsten  Nielsen  har 
anvendt  Radikale.net  meget  aktivt  under  Europaparlamentsvalgkampen  i 
foråret 2009.

Andre  partier  anvender  også medlemsnetværk,  men i  alle  andre danske 
partier er de lukkede, så kun medlemmer af  det pågældende parti kan deltage, 
og  så  kun  partimedlemmerne  kan  se,  hvad  der  foregår  på  netværket. 
Radikale.net  er  derimod  helt  gennemsigtigt,  således  at  alle  med  en 
internetforbindelse  har  mulighed  for  at  følge  med i,  hvad  der  foregår  på 
netværket.  Samtidig  kræver  deltagelse  på  netværket  ikke,  at  man  bliver 
medlem af  partiet, men blot at man opretter en profil på netværket.

Partiet havde indtil lanceringen af  Radikale.net fulgt den samme strategi 
som andre danske partier med et lukket netværk og en offentligt tilgængelig 
hjemmeside  på  domænet  Radikale.dk.  Radikale.dk  fortsatte  som kanal  for 
partiets  officielle  og  vedtagne  politik,  mens  Radikale.net  af  Margrethe 
Vestager i egenskab af  gruppeformand for partiets folketingsgruppe er blevet 
beskrevet som et sted, hvor alting er til debat, og hvor det er muligt at lave 
eventsiv. Partiet har således siden september 2007 haft to forskellige offentligt 
tilgængelige platforme på internettet, som blev drevet parallelt med forskellige 
formål. I juli 2009 er det stadig tilfældet.

Radikale.net  vakte  en  del  opmærksomhed  i  den  danske 
kommunikationsbranche,  og  blev  af  Dansk  Kommunikationsforening 
sammen med to andre landsdækkende kommunikationsprojekter nomineret 
til  kom-pris  '08  som  et  eksempel  på  den  bedste  form  for  professionel 
kommunikationv.  Radikale.net  vakte  også opmærksomhed internationalt,  og 
blev af  det amerikanske online-magasin Politics Online nomineret til  Top 10 
Who are Changing the World of  Internet and Politicsvi.

Men  det  er  ikke  åbenlyst,  hvorfor  Radikale.net  er  en  god 
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kommunikationsstrategi  for  partiet.  Netværket  har  været  kilde  til  negative 
historier om Det Radikale Venstre i nyhedsmedierne, og der er ikke noget, der 
peger  i  retning  af,  at  Radikale.net  har  været  revolutionerende  som 
valgkampsredskab,  eftersom  partiet  gik  tilbage  fra  17  mandater  til  9  ved 
folketingsvalget  d.  13.  november  –  to  måneder  efter  lanceringen  af  
Radikale.net. Og andre danske partier har valgt andre strategier. Siden 2005 er 
danske partier  og politikere i  stigende grad begyndt at anvende interaktive 
digitale  medier  som  blogs,  Youtube,  Facebook  og  Twitter  (Pedersen  & 
Klastrup  2005;  Jensen  et  al  2008),  men  ingen  har  kopieret  strategien  for 
Radikale.net. I denne kandidatafhandling vil jeg derfor undersøge strategien 
for Radikale.net. 

I  min  undersøgelse  vil  jeg  anlægge  et  diskursteoretisk  blik  med 
udgangspunkt  i  Laclau  &  Mouffe  (2002),  samt  nogle  af  Ernesto  Laclaus 
senere  værker.  Men  før  jeg  beskriver,  hvad  diskursteorien  indebærer  for 
formuleringen  af  min  problemstilling  og  analysestrategi,  vil  jeg  give  et 
overblik  over  den  forskning,  som beskæftiger  sig  snævert  med partier  og 
digitale  medier  for  at  indskrive  strategien  for  Radikale.net  i  en  bredere 
kontekst.  Herefter  vil  jeg  diskutere,  hvordan  og  i  hvilket  omfang  denne 
forskning hænger sammen med forskellige former for institutionel teori, som 
et  argument  for,  at  diskursteorien  som  analysestrategisk  blik  har  noget 
væsentligt at bidrage med i studiet af  strategien for Radikale.net specifikt og 
for studier af  partier og digitale medier mere generelt.

Digitale medier i politisk kommunikation 
I  en  international  sammenhæng  findes  der  efterhånden  en  omfattende 

mængde af  politologisk forskning, der beskæftiger sig med digitale medier i 
politisk  kommunikation.  Linjen  blev  lagt  af  Abramson  et  al  (1988),  der 
allerede et  år  før lanceringen af  World Wide Web i  1989,  formulerede de 
første forskningsspørgsmål, omkring hvad fremkomsten af  nye, elektroniske 
medier  generelt  ville  betyde for  det  politiske  liv.  Efterfølgende opstod der 
mere  specifikke  teorier  om,  hvordan  internettet  ville  transformere 
betingelserne  for  politisk  indflydelse.  Disse  teorier  kunne  ifølge  Bimber 
(1998)  deles  op  i  to  forskellige  naive  forestillinger  om  internettets 
transformerende kraft.  Den første forestilling var baseret på en populistisk 
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tilgang, der forudså, at internettet ville erodere organiserede politiske grupper 
og  politiske  eliter,  mens  den  anden  forestilling  var  baseret  på  en 
kommunitaristisk tilgang, der forudså, at internettet ville restrukturere selve 
samfundet og fundamentet for social orden.

Partiers anvendelse af digitale medier
Når  det  kommer  til  partiers  anvendelse  af  internettet  er  ingen  af  

ovennævnte  teorier  blevet  bekræftet.  Generelt  er  billedet  internationalt,  at 
partierne er tilbageholdende i deres anvendelse af  nye medier. Der er dog en 
tendens  til,  at  partierne  i  stigende  grad  er  begyndt  at  revurdere  deres 
kommunikation med offentligheden. Og nye medier er i denne forbindelse et 
fleksibelt  og  sofistikeret  redskab til  offentlig  kommunikation.  (Nixon et  al 
2003)

I  en dansk kontekst  er  det  begrænset,  hvad der er  lavet  forskning,  der 
beskæftiger  sig  specifikt  med  partiernes  anvendelse  af  digitale  medier. 
Forskningen lider  generelt  under  det  problem,  at  publiceringen af  artikler 
halter  efter  den  teknologiske  udvikling.  Der  eksisterer  dog  visse  generelle 
tendenser.  Nye  digitale  medier  medvirker  til,  at  engagere  nye  grupper  i 
samfundet i partipolitik. Og det er særligt de unge, der tager de nye medier til 
sig  (Pedersen  2006).  Men  mere  generelt  er  billedet,  at  de  traditionelle 
magtstrukturer i partierne reproduceres i de digitale medier, og at der derfor 
ikke  er  tale  om fundamental  politisk  forandring,  selvom der  kan  anes  en 
tendens til,  at  partiaktivisters magtposition internt i  partierne bliver styrket 
gennem anvendelse  af  digitale  medier  (Pedersen  &  Saglie  2005).  Löfgren 
(2004) peger ligeledes på, at partiernes anvendelse af  internetmedier ikke har 
revolutioneret  partipolitikken,  og  at  det  er  usandsynligt,  at  det  vil  ske  i 
fremtiden. Men samtidig bekræftes tesen om, at partistrukturer reproduceres, 
idet  der  peges  på,  hvordan  institutionelle  rammer  og  demokratisk 
selvforståelse er afgørende for, hvordan partierne begår sig på internettet.

Relation til institutionelle teorier
Den institutionelle  tilgang i  forskningen er  uddybet  i  Löfgren & Smith 

(2003), hvor der peges på, at ny teknologi giver mulighed for, at partierne kan 
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gentænke  den  demokratiske  kobling  mellem  folkevalgte  repræsentanter  og 
folket,  men  at  denne  gentænkning  er  betinget  af  allerede  eksisterende 
ideologiske,  kulturelle  og  administrative  referencer.  Denne  institutionelle 
tilgang bliver  dog kritiseret  af  Strandberg  (2007),  der  mener,  at  partiernes 
anvendelse af  internetmedier i højere grad er betinget af  deres økonomiske 
ressourcer. 

Begge  teorier  bygger  på  antagelser  om,  at  de  enkelte  partiers  interne 
forhold er afgørende for partiernes anvendelse af  digitale medier. Hvis man i 
stedet ser mere generelt på, hvordan institutionel teori forklarer forandringer i 
partier,  retter blikket  sig mod partiernes omgivelser i  form af  de generelle 
politiske  spændinger  og  konflikter  i  det  omgivende  samfund (Peters  1999: 
115).  Denne  udlægning  kan  relateres  til  begrebet  isomorfi  (DiMaggio  & 
Powell 1991), som er et begreb for tilpasning til institutionelle omgivelser.

De  nævnte  studier  og  teorier,  bygger  desuden  på  forskellige  generelle, 
politologiske  erkendelsesinteresser,  der  spørger  til,  hvordan  partipolitik 
udvikler sig i vestlige, liberale demokratier. Fokus er derfor på regularitet og 
generelle  tendenser,  og  studierne  er  ofte  komparative  og  deduktive. 
Vinklingen er samtidig ofte normativ, idet udviklingen vurderes ud fra idealer 
om repræsentativt  og participatorisk demokrati  (Se eksempelvis  Ward et  al 
(2003)). Men som sådan har forskningen vanskeligt ved at forklare, hvorfor et 
parti vælger en strategi, der skiller sig ud, og dette er et generelt problem, som 
institutionel teori forsøger at håndtere (Campbell 2004). 

Det  ser  ud  til,  at  de  teorier,  som  fokuserer  på,  hvordan  partiernes 
anvendelse af  digitale medier er betinget af  partiinterne forhold, tilbyder de 
bedste forklaringer i tilfældet med Radikale.net. Disse teorier knytter sig typisk 
til begrebet ”logic of  appropriateness” (March & Olsen 1989) som et begreb 
for  uformelle  normer  og  værdier,  der  har  en  adfærdsregulerende  effekt. 
Denne  tilgang  har  til  gengæld  det  problem,  at  den  vanskeligt  forklarer, 
hvorfor alle andre partier end Det Radikale Venstre uden undtagelse har valgt 
at holde medlemsnetværk lukkede. 

Som  en  alternativ  tilgang  indenfor  institutionel  teori  peger  Brunsson 
(1989: 10) på, at organisatoriske strukturer, processer og ideologier, snarere er 
resultater  af  organisation  end  vigtige  koordinerende  redskaber  for en 

9 | 88



organisation,  og  at  det  ind i  mellem er  vigtigt  for  organisationer,  at  disse 
elementer  ikke  passer  sammen.  Dette  spor  indenfor  institutionel  teori  er 
ifølge  Hwang  &  Suarez  2005  velegnet  til  undersøge  lige  netop,  hvordan 
organisationer tilpasser og transformerer idéer, når det kommer til strategier 
for digitale medier i form af  netsteder. Jeg vil derfor ikke påstå, at institutionel 
teori generelt ikke har blik for irregularitet og at organisationer som partier 
kan være præget af  intern konflikt og normativ inkonsistens. Tværtimod tror 
jeg, at forskningen i sammenhængen mellem partier og digitale medier ville nå 
nye indsigter, hvis den var stærkere knyttet til konfliktorienteret institutionel 
teori.  Når jeg derfor i  denne kandidatafhandling foretager en analyse med 
udgangspunkt i diskursteoretiske begreber, er det ikke for at foretage et opgør 
med  institutionel  teori  som  sådan,  men  snarere  for  at  undersøge,  hvad 
diskursteori  har  at  tilbyde  i  relation  til  de  teoretiske  og  empiriske 
problemstillinger, som institutionel teori står over for, når det drejer sig om at 
beskrive sammenhængen mellem partier og digitale medier.

Dette  er  ikke  en ny  idé.  Siden midten af  1980'erne  er  diskursbegrebet 
blevet  integreret  i  historiske  studier  af  institutionelle  forandringer  (Kjær 
2008),  og  der  findes  specifikke  eksempler  på,  at  Laclaus  udgave  af  
diskursbegrebet er blevet koblet til  institutionel  teori  (Torfing 2005). Disse 
tilgange  har  dog  typisk  rettet  sig  mod  studier  af  regularitet  i  form  af  
udbredelse og institutionalisering af  idealer, men i denne kandidatafhandling 
er jeg som nævnt interesseret i irregularitet.

Et diskursteoretisk blik
Ved at anlægge et diskursteoretisk blik på min problemstilling skærper jeg 

mit  blik  for,  hvordan  magtrelationer  og  konflikter  har  været  dele  af  
udviklingen af  Radikale.net. Jeg spørger ikke, hvorvidt det har været tilfældet, 
men antager på forhånd, at magtrelationer er konstitutive for alle former for 
social identitet (Laclau 1993: 294).  Hermed opgiver jeg tanken om, at Det 
Radikale Venstre har en mere eller mindre fast identitet eller faste normer og 
værdier, der har styret strategien for Radikale.net. Ligeledes opgiver jeg tanken 
om,  at  strategien  for  Radikale.net  skulle  være  udtryk  for  tilpasning  til 
institutionelle  omgivelser.  I  stedet  anskuer  jeg  partiets  identitet  som noget 
flydende, og som noget der konstant er under udvikling gennem magtkampe 
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mellem forskellige positioner i et diskursivt felt omkring partiets identitet. Og 
strategien for Radikale.net er hele tiden betinget af, hvordan disse magtkampe 
konkret udspilles. 

Diskursteorien stiller generelle begreber til rådighed, der er velegnede til at 
indfange konflikt. Men ulempen er samtidig, at den ikke er i stand til at se 
andet  end  konflikt.  Formålet  med  at  anvende  diskursteori  som 
analysestrategisk redskab er derfor ikke at bevise, at Radikale.net er resultatet 
af  en konfliktfyldt proces – det ville være en selvopfyldende profeti – men 
snarere at vise, hvordan udviklingen af  strategien for Radikale.net ser ud, hvis 
man stiller skarpt på lige netop konflikt.

Problemformulering
Grundantagelsen i indeværende kandidatafhandling er, at partiets strategi 

er en afspejling af  diskursive kampe om partiets identitet. Denne diskursive 
kamp  forløber  gennem  artikulationer  af  partiet,  dets  omverden  og  de 
udfordringer,  som  partiet  står  overfor.  Derfor  vil  jeg  i  min 
problemformulering  fokusere  på  partiets  syn  på  egne  kommunikative 
udfordringer.  I  denne forstand bygger  afhandlingen på  en  diskursteoretisk 
antagelse om, at Det Radikale Venstre ikke har en fast identitet, men at partiet 
løbende konstrueres som parti indenfor en specifik, diskursiv kontekst. Og 
strategien for Radikale.net er betinget af  denne diskursive identitet. Derfor er 
det  ikke  givet,  at  der  eksisterer  én  strategi  for  Radikale.net,  og  det  bliver 
nødvendigt  at  gøre  selve  strategien  til  genstand  for  undersøgelse  som  et 
diskursivt  fænomen.  Hermed  antages  det,  at  strategien  ligesom  partiets 
identitet er relativt flydende og udtryk for diskursive magtkampe. 

Mere  konkret  betyder  det,  at  jeg  anskuer  Radikale.net  som  et  svar  på 
forskellige problemer, som Det Radikale Venstre har set sig selv i. Men det 
betyder  samtidig,  at  der  ikke  er  noget  objektivt  svar  på,  hvad  partiets 
problemer er. Derfor handler undersøgelsen i denne afhandling om, hvordan 
strategien  for  Radikale.net  har  udviklet  sig  løbende  som  et  resultat  af  
magtkampe i et diskursivt felt omkring Det Radikale Venstre. Det er derfor et 
centralt spørgsmål i afhandlingen, hvor i Det Radikale Venstre forskellige dele 
af  strategien  for  Radikale.net  er  blevet  til,  samt  hvordan  forskellige 
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begivenheder undervejs i forløbet har påvirket strategien.

I denne kandidatafhandling undersøger jeg via forskellige empiriske kilder 
med vægt på interview, dokumenter og indhold fra Radikale.net, 

hvordan  Det  Radikale  Venstres  syn  på  egne  kommunikative 
udfordringer har betinget partiets strategi for Radikale.net.

I  det  følgende  kapitel  vil  jeg  specificere  min  diskursteoretiske 
analysestrategi, og redegøre for strukturen i min analyse.
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KAPITEL 2 : DISKURSTEORISK ANALYSESTRATEGI

I denne kandidatafhandling tager jeg udgangspunkt i  Laclaus udgave af  
diskursteori som en politisk teori om magt og konflikt. Men jeg afviger fra 
det, som ellers er i fokus i Laclaus diskursteori. Nemlig at afdække generelle 
magtforhold i samfundet samt betingelserne for samfundsmæssig forandring 
(Andersen  2003:  55).  I  stedet  for  at  forholde  mig  til  det  brede  samfund 
anvender jeg diskursteoretiske begreber i en specifik organisatorisk kontekst. I 
dette  kapitel  vil  jeg  beskrive,  hvordan  jeg  omsætter  de  diskursteoretiske 
begreber til dette formål. 

Laclaus diskursteori som en bestemt form for 
diskursanalyse

Afhandlingen tager et snævert teoretisk afsæt i  diskursteori,  som den er 
formuleret af  Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. Begrebet diskurs er ellers 
udbredt  inden  for  samfundsvidenskaben,  og  optræder  i  flere  forskellige 
teoretiske  sammenhænge  fra  forholdsvis  traditionelle  sociolingvistiske 
undersøgelser  af  samfundsmæssig  sproganvendelse  med  rod  i  lingvistisk 
pragmatik  til  radikale  konstruktivistiske  standpunkter.  Laclau  og  Mouffes 
diskursteori  falder  i  sidste  kategori.   (Collin  2003:  98)  Den  form  for 
diskursteori,  som denne afhandling  bygger  på,  er  altså  en særlig  form for 
diskursteori, som ikke nødvendigvis stemmer overens med Michel Foucaults, 
Norman Faircloughs eller andres udlægninger af  diskursbegrebet, selvom der 
selvfølgelig findes mange ligheder, og selvom Laclau & Mouffes diskursteori i 
høj grad trækker på inspiration fra eksempelvis Michel Foucault  og Jaques 
Derrida.

Den radikale konstruktivisme kan ses i diskursteoriens hovedformål, som 
af  Hansen (2004: 401) udlægges som at drage påstande om nødvendigheder i 
tvivl for derved at bidrage til en politisering af  det givne. Nødvendigheder 
anskues  som  bestemte  konstruktioner  af  betydning  eller  mening,  der  er 
kommet ud af  sociale processer eller kampe, hvorigennem det nødvendige er 
blevet  gjort  nødvendigt,  eller  sagt  med  andre  ord,  at  nogle 
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betydningsfikseringer  er  blevet  så  konventionelle,  at  vi  opfatter  dem som 
naturlige. Diskursanalysens formål er at kortlægge disse processer. (Jørgensen 
& Phillips 1999: 36) 

Åbning af partibegrebet
Hermed  egner  diskursteorien  sig  umiddelbart  godt  til  at  stille  radikale 

spørgsmål til en strategisk proces i et politisk parti. Partiet som begreb virker 
så selvfølgeligt i vores almene forståelse af  moderne politik i vestlige, liberale 
demokratier, at vi ofte glemmer, at det er kommet ud af  en historisk proces, 
hvori dets eksistens og betydning ikke altid har været givet.  Denne proces 
beskrives i partiteoretisk litteratur, hvor man blandt andet kan læse, at roden 
til  de moderne partier findes i  1800-tallet,  hvor deres opståen var en både 
uventet og uønsket effekt af  liberaliseringen og demokratiseringen af  politik i 
det århundrede (Scarrow 2006: 23). Det centrale er her, at diskursteorien giver 
en intuitiv, kritisk indstilling til partibegrebet, og dermed også til studier af  
partier,  som  kan  bekræftes  gennem  mere  empirisk  orienterede  studier  af  
historiske, institutionelle og organisatoriske processer. 

Hermed skal det ikke være sagt, at moderne partiforskning ikke har blik 
for, at partierne og deres betydning udvikler sig over tid, men deres tilgang er 
typisk en anden. Frem for at åbne partibegrebet for at stille kritiske spørgsmål 
til, hvordan vi i det hele taget meningsfuldt kan tale om partier i specifikke 
sammenhænge, spørges der til, hvordan partibegrebet bør defineres generelt 
(se eksempelvis  Bille  1997:  17),  og hvordan der kan identificeres  generelle 
partimodeller (se eksempelvis Katz & Mair 1995). Et udgangspunkt i denne 
type af  forskning ville derfor indebære, at sammenhængen mellem partier og 
digitale medier ville være et studie af  sammenhængen mellem to begreber, 
hvor partibegrebet på forhånd ville være defineret, og hvor forandring kun 
ville kunne iagttages indenfor meget generelle kategorier. Med udgangspunkt i 
diskursteorien  bliver  spørgsmålet  snarere,  hvordan  og  i  hvilket  omfang 
Radikale.net  og  Det  Radikale  Venstre  i  det  hele  taget  emergerer  som 
henholdsvis digitalt medie og som parti.
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Radikale.net som sedimentering af diskurs 
Hvis vi ser nærmere efter, hvad diskursteorien er en teori om, er det vigtigt 

at  bemærke,  at  diskursteori  i  denne afhandlings  udlægning ikke  blot  er  en 
teori,  som  kan  danne  grundlag  for  sproganalyser.  Diskursteorien  er  en 
universel  teori, i den forstand at den tilbyder en generel forståelse af  mening 
som  en  diskursiv  konstruktion,  som  indebærer,  at  alle  meningsfulde 
fænomener i princippet kan analyseres med diskursteoretiske redskaber. Men 
det diskursive univers er ikke blot et socialt univers til forskel fra et materielt 
univers. Diskurser anskues som materielle forhold, der forbinder både tale og 
handling og fysiske ting i  samme meningsunivers,  og tildeler  os forskellige 
positioner (Hansen 2004: 390). Laclau og Mouffe formulerer det selv således, 
at diskursiv praksis ikke kan 

”[...]  bestå  af  rent  sproglige  fænomener.  De  må  i  stedet 
gennemtrænge  hele  den  materielle  tæthed  af  mangeartede 
institutioner,  ritualer  og  praksisformer,  gennem  hvilke  en 
diskursiv formation struktureres.” (Laclau & Mouffe 2002: 58)

Diskursteorien er altså en teori om, hvordan alt hvad der generelt anses 
som meningsfuldt, bliver gjort meningsfuldt ved at blive knyttet til andre ting. 
Dette indebærer, at der principielt ikke er nogen grænser for, hvad der kan 
indeholdes i en diskursanalyse. Laclau og Mouffe lægger dog selv vægt på at 
udvikle diskursteorien som politisk teori (Andersen 1999: 87), og de konkrete 
analyser, der er foretaget med udgangspunkt i diskursteori, har typisk rettet sig 
mod politiske spørgsmål, og særligt dannelse af  politiske subjekter (Hansen 
2005: 177).

For  analysen  i  denne  afhandling  betyder  diskursteoriens  materielle 
orientering, at der skabes et særligt analytisk blik, der tillader, at Radikale.net i 
sig selv som digital struktur kan gøres til genstand for analyse. Radikale.net 
kan anskues som en institutionalisering eller sedimentering af  en diskurs, der 
på trods af  sin konfliktfyldte oprindelse er blevet forholdsvis permanent og 
holdbar (jf. Howarth 2005: 171).
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Nøglebegreber
Diskursteorien stiller et begrebsapparat til rådighed for diskursanalytikeren, 

som kan anvendes til at strukturere empiriske iagttagelser. Men diskursteorien 
fortæller ikke selv noget om, hvordan de enkelte positioner i begrebsapparatet 
skal udfyldes. De konkrete diskurser, der analyseres frem vil altid afhænge af  
forskningsspørgsmålet,  og  de  vil  i  denne  forstand  være  analysestrategiske 
konstruktioner.  Det  betyder  dog  ikke,  at  diskursanalytikeren  i  empiriske 
analyser vilkårligt kan konstruere diskurser. Det betyder snarere, at det bliver 
afgørende, at opstille klare kriterier for hvornår og under hvilke betingelser 
empiriske iagttagelser kan omsættes til analytiske udsagn. Som en afslutning 
på  dette  kapitel  vil  jeg  redegøre  for,  hvordan  begreberne  konkret 
operationaliseres, og strukturerer analysen.

Artikulation og diskurs
Det begreb  som i  min analyse  vil  være  det  centrale  iagttagelsesledende 

begreb  vil  være  begrebet  artikulation.  Men  eftersom  artikulation  i 
diskursteorien  er  tæt  knyttet  til  diskursbegrebet  vil  jeg  gennemgå  de  to 
begreber sammen. 

Grundlæggende hænger de to begreber sammen ved, at artikulation er en 
hændelse, mens diskurs er resultatet af  hændelsen. Artikulation er dog aldrig 
uafhængig  af  diskurs,  idet  artikulation  altid  vil  ske  indenfor  en  allerede 
eksisterende  diskurs.  Artikulation  er  således  et  begreb  for  dynamik  i 
diskursteorien,  mens  diskursbegrebet  bygger  på  en  særlig  forståelse  af  
struktur og stabilitet.

En diskurs kan forstås som ”en konkret meningsramme, hvori de forhold, 
der  indgår,  får  en  bestemt  betydning  af  at  indgå  i  netop  denne  diskurs” 
(Hansen 2004: 390).  Rammen består af  elementer, der gennem artikulation 
relateres til hinanden for at blive til momenter.

”[...]   artikulation [bruges] om enhver praksis, som etablerer en 
relation mellem elementer, således at deres identitet modificeres 
som  følge  af  denne  artikulatoriske  praksis.  Den  strukturerede 
totalitet,  som resulterer  af  denne  artikulatoriske  praksis,  vil  vi 
kalde  for  diskurs.  De  differentielle  positioner  vil  vi  –  i  den 
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udstrækning de optræder som artikulerede indenfor en diskurs – 
kalde  for  momenter.  I  modsætning  hertil  vil  vi  kalde  enhver 
forskel, som ikke er diskursivt artikuleret for element.” (Laclau & 
Mouffe 2002: 52; original fremhævning)

I det følgende vil jeg omsætte beskrivelsen af  politiske partier i en almen 
lærebog i politisk teori til  diskursteoretiske termer. Partiet kan som begreb 
anskues som et element, der ved at blive artikuleret ind i en vestlig, liberal 
demokratidiskurs får en bestemt betydning som moment ved at blive relateret 
til  andre  begreber  som  politisk  pluralisme,  valghandlinger  og 
frihedsrettigheder.  Hvis  partiet  derimod  sættes  ind  i  en  sovjetisk  politisk 
diskurs,  får  det  en  anden betydning ved  at  blive  knyttet  til  begreber  som 
avantgarde,  proletariat,  demokratisk  centralisme  og  ideologisk  disciplin 
(Heywood 2002: 259ff). Vi kan altså se, hvordan partiet ikke i sig selv har 
nogen  nødvendig  betydning,  men  først  får  sin  betydning  ved  at  blive 
indskrevet i en konkret diskursiv og historisk kontekst. Dette bekræftes i den 
partiteoretiske litteratur,  hvor nye definitioner af  partier  konstant er under 
udvikling, og hvor gamle definitioner kontinuerligt forlades (White 2006). 

I min analyse er jeg interesseret i, hvordan Radikale.net bliver artikuleret, 
når  det  indgår  i  en  specifik  relation  til  Det  Radikale  Venstre.  Jeg  antager 
dermed  ikke  på  forhånd,  at  Det  Radikale  Venstre  har  nogle  særlige 
karakteristika som parti, men er i stedet interesseret i, hvordan Det Radikale 
Venstre  artikuleres  som  Det  Radikale  Venstre,  når  det  relateres  til 
Radikale.net. Det betyder dog ikke, at al artikulation kan ske helt vilkårligt. 
Tværtimod foregår  artikulationen af  Radikale.net  i  et  allerede eksisterende 
diskursivt felt af  flydende elementer. Og eftersom jeg som diskursanalytiker 
har valgt at undersøge sammenhængen mellem Radikale.net og Det Radikale 
Venstre,  er det  et diskursivt  felt,  der har partiet  som sit  centrum, og som 
dermed gør nogle artikulationer mere sandsynlige end andre.

Det diskursive felt
For at komme i retning af, hvordan nogle diskursive indskrivninger gøres 

mere sandsynlige  end andre,  er  det  nødvendigt  at  se nærmere på,  hvorfra 
diskursive  artikulationer  kommer  i  en  teoretisk  forstand.  Den  principielle 
mulighed for vilkårlig, diskursiv indskrivning kaldes inden for diskursteorien 
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diskursivitet. Diskursivitet kan anskues som en flydende masse af  potentiel 
mening i et diskursivt felt, som først gennem artikulation bliver fikseret som 
diskursive  momenter.  Denne  flydende  masse  af  mening  kan  i  sin  helhed 
forstås som det sociale i en bred forstand (Hansen 2004: 392). Det diskursive 
felt er det sted, hvorfra konkrete artikulationer henter elementer for at gøre 
dem til diskursive momenter. Dette forudsætter, at elementer er flertydige, og 
kan  tolkes  på  flere  måder.  Artikulationen  reducerer  flertydigheden  for  at 
skabe  et  entydigt  diskursivt  udtryk.  De  muligheder,  der  udelukkes  i 
artikulationen,  forsvinder  dog  ikke,  men  forbliver  som  diskursivitet,  i  det 
diskursive felt. 

Det diskursive felt er hermed en flydende masse af  flertydige elementer, 
der  gennem  sammenknytning  i  konkrete  diskurser  kan  gøres  til  relativt 
entydige momenter. Som sådan virker diskursive artikulationer rent teoretisk 
tilfældige, og det bliver et empirisk spørgsmål, hvordan diskurser på trods af  
uendeligheden af  muligheder, alligevel konstituerer sig som relativt stabile og 
forudsigelige  strukturer.  Et  andet  centralt,  teoretisk  spørgsmål  bliver  dog 
samtidig, hvordan diskurser meningsfuldt kan afgrænses. 

Knudepunkter
I diskursteorien er det knudepunktervii, som begrænser meningens flyden 

ved at fiksere visse betydninger for en tid.

”Enhver  diskurs  er  konstrueret  som et  forsøg på  at  dominere 
diskursivitetens  felt,  på  at  standse  forskellenes  flyden,  på  at 
konstruere et centrum. Vi vil kalde de privilegerede punkter for 
denne  partielle  flyden  for  knudepunkter.”  (Laclau  &  Mouffe 
2002: 62; original fremhævning)

Knudepunkter  er  i  denne forstand særlige  momenter  i  en diskurs,  som 
danner  centrum,  og  som  andre  momenter  ordnes  omkring,  og  får  deres 
betydning i  forhold til.  I  denne forstand sætter  de samtidig en grænse for 
diskurs, fordi elementer, der ikke er artikuleret som momenter i relation til et 
givet knudepunkt, ikke er del af  den diskurs, som knudepunktet er centrum 
for.

Jeg vil igen tage fat i  partibegrebet som eksempel.  Det kan forstås som 
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knudepunkt  i  en  liberal,  partiteoretisk  diskurs,  som  andre  begreber  som 
eksempelvis kamp om den politiske magt, partimedlemskab, politisk program 
og ideologi (Heywood 2002: 248) ordnes omkring, og får deres betydning i 
relation til. Men andre begreber kan være mere tvivlsomme, og derfor må der 
spørges empirisk, om der kan findes eksempler på, at de artikuleres specifikt i 
relation til det knudepunkt, som er udpeget.

Knudepunkter har heller ikke nogen nødvendighed i deres udfyldelse af  
funktionen som knudepunkt. I eksemplet med partidiskursen, kan partiet lige 
så vel optræde som moment i en ideologisk diskurs, hvor det sammen med 
andre diskursive elementer fikseres som momenter omkring et knudepunkt 
som liberalisme,  konservatisme eller  socialisme.  Konkrete  knudepunkter  er 
altså  kun  knudepunkter,  fordi  de  gøres  til  knudepunkter  i  en  analytisk 
sammenhæng.

I min analyse er jeg interesseret i, hvordan og i hvilket omfang der omkring 
relationen  mellem  Radikale.net  og  Det  Radikale  Venstre  etableres 
knudepunkter,  der  på  forskellig  vis  fikserer  Radikale.net  som  diskursivt 
moment. 

Dislokation og forandring
Indtil  nu  har  jeg  gennemgået  en  kort  og  simpel  beskrivelse  af  

diskursteoriens strukturforståelse. Som udgangspunkt findes et diskursivt felt, 
hvori der findes en mængde af  flydende elementer uden nogen nødvendig 
sammenhæng.  Disse  elementer  kan  gennem  artikulation  fikseres  som 
momenter omkring et knudepunkt for på den vis at skabe en specifik diskurs. 
Som sådan har jeg begrebsliggjort en proces, hvor noget flydende bliver gjort 
mere fast. Men processen kan også have den modsatte retning.

For at forstå diskursteoriens forståelse af  forandring er et udgangspunkt i 
distinktionen mellem diskurs og diskursivt felt en god begyndelse. Hvor det 
diskursive  felt  refererer  til  en  flydende  masse  af  elementer  med  flertydig 
mening,  er  diskursen  den  fikserede  struktur  af  momenter  omkring  et 
knudepunkt. Men den artikulatoriske praksis, der skaber den konkrete diskurs, 
fjerner ikke fuldstændigt det diskursive element fra diskursen. Struktureringen 
er altid delvis og aldrig helt fuldendt.
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”Den  artikulatoriske  praksis  består  [...]  i  konstruktionen  af  
knudepunkter, som delvist fikserer mening; og denne fikserings 
delvise karakter stammer fra det sociales åbenhed, hvilket selv er 
et resultat af  den konstante overstrømning af  enhver diskurs af  
feltet for det diskursives uendelighed.” (Laclau & Mouffe 2002: 
64)

Knudepunkter er aldrig i stand til at indfange hele reservoiret af  potentiel 
mening , som indeholdes i det diskursive felt, og derfor er der principielt altid 
et  alternativ til  en given diskursiv konstruktion.  Dette alternativ gør,  at en 
specifik, diskursiv indskrivning altid vil være mere eller mindre forstyrret eller 
dislokeret  (Hansen  2004:  395).  Denne  generelle,  diskursive  dislokation 
muliggør forandring, idet der eksisterer rum, hvori beslutninger kan tilføje, 
fjerne eller udskifte specifikke momenter i den diskursive struktur.

Partimedlemmer har eksempelvis historisk set været en afgørende del af  
den måde, hvorpå partier er blevet forstået, men i den seneste tid er partier i 
stigende grad blevet kritiseret for at være bureaukratiske, politiske maskiner 
uden plads til græsrodsaktivisme (Heywood 2002: 266; Katz & Mair 1995). 
Partimedlemmer udfordres som moment i partidiskursen af  bureaukrater, og 
beslutningen  om,  hvilket  element  der  skal  have  forrang  som  moment  i 
diskursen, er konstitutivt for, hvordan vi i det hele taget forstår, hvad et parti 
er.  Beslutninger  er  altså  i  diskursteorien  afgørende  for,  hvordan  mening 
konstrueres  og  forandres,  og  det  leder  til  et  behov  for  et  begreb  om 
beslutninger.

Den generelle dislokation, at elementer aldrig fuldstændigt kan fikseres, og 
at  diskurser  aldrig  fuldstændig  kan  sedimenteres,  leder  dog  også  til  et 
analysestrategisk problem. For hvis diskurs betyder fiksering, og diskursivitet 
betyder flydende, hvordan kan der så rent empirisk skelnes mellem de to, når 
fiksering aldrig er fuldstændig, og artikulation aldrig kan ske i et diskursivt 
vakuum. Alle  empiriske iagttagelser  vil  grundlæggende kunne anskues som 
udtryk for både diskurs og diskursivitet, og det rummer en analysestrategisk 
udfordring.

Mit svar er at analysere Radikale.net som et element i et diskursivt felt, der 
over  tid  bliver  mere  eller  mindre  fikseret  i  relation  til  konkrete  diskursive 
elementer. Der kan således ikke rent analytisk være tale om en binær forskel 
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mellem diskurs og ikke-diskurs, men derimod om mere eller mindre fiksering i 
relation til tidligere diskursive tilstande. 

Subjektpositioner og beslutningsbegrebet
Forudsætningen for  at  bringe  beslutningsbegrebet  på  banen  er  ikke,  at 

diskursteorien  starter  med  en  idé  om  beslutningstagere  som  ophav  til 
konkrete  meningskonstruktioner.  Beslutningsbegrebet  bliver  nødvendigt  i 
diskursteorien på grund af  antagelsen om, at der i sidste ende ikke er nogen 
diskurser, der kan lukke sig om sig selv i tilstrækkelig grad til, at de kan afgøre 
eller  sikre deres egen reproduktion.  Uanset  hvor sedimenteret og stabil  en 
given  diskurs  forekommer  os  at  være,  er  der  altid  uafgørbarheder  i  den. 
(Hansen  2004:  395)  Uafgørbarheder  kræver  beslutninger  for  at  blive 
overkommet,  fordi  diskursteorien  netop  bygger  netop  på  en  idé,  om  at 
artikulationer er afgørelser eller beslutninger i et uafgørbart terræn. Det vil 
sige,  at  artikulationerne  hele  tiden  griber  ind  i  og  former 
betydningsstrukturene på uforudsigelige måder. (Jørgensen & Phillips 1999: 
40) Beslutningsbegrebet er således nødvendigt i diskursteorien, som et begreb 
der  forklarer,  hvordan  en  uomgængelig  uafgørbarhed  på  trods  af  sin 
uafgørbarhed bliver til afgørelser gennem artikulation, og er i denne forstand i 
høj  grad  inspireret  af  Jacques  Derrida.  Den  måde,  hvorpå  jeg  iagttager 
beslutninger rent empirisk er derfor som artikulationer.

Beslutningsbegrebet leder videre til et spørgsmål om, hvordan beslutninger 
bliver  truffet,  og  her  kommer  subjektkategorien  ind  i  billedet.  Subjektet 
opfattes  grundlæggende,  som noget der i  sig  selv  konstrueres indenfor  en 
diskursiv struktur. Lidt kryptisk formulerer Laclau det således, at ”subjektet er 
afstanden mellem beslutningen og den uafgørbare struktur.” (Laclau 2002b: 
155). Subjektet er altså, det der skaber den konkrete beslutning, men meget 
mere end det, er det ikke muligt at vide. Subjekter har ikke intentioner, der 
eksisterer udenfor en diskursiv struktur, og subjekter har ikke erfaring, som 
ikke er diskursivt indlejret.

”Når vi bruger kategorien 'subjekt' [...], gør vi det i betydningen 
'subjektpositioner' inden for en diskursiv struktur. Subjekter kan 
derfor ikke være de sociale relationers oprindelse – ikke engang i 
den  begrænsede betydning,  at  de  er  udstyret  med kræfter,  der 
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muliggør  erfaring  –  eftersom al  'erfaring'  afhænger  af  præcise 
diskursive mulighedsbetingelser.” (Laclau & Mouffe 2002: 66)

Der  eksisterer  således  en  teoretisk  distinktion  mellem  subjekt  og 
subjektposition,  men  i  min  analyse  vil  jeg  konsekvent  anvende  begrebet 
subjektposition. Denne udlægning er inspireret af  Hansen (2004: 397-401). 
Subjektet er en mangel, en afstand, men vi kan per definition ikke indfange 
afstand og mangel som sådan. Det vil sige, at subjektet er uobserverbart som 
andet  end en antagelse  om et  ophav til  en afgørelse,  hvor  der  før  var  en 
diskursiv åbning.  Når Laclau og Mouffe derfor taler  om subjektpositioner, 
taler de om åbninger i en diskursiv struktur, der muliggør beslutninger. Den 
måde,  jeg  vil  anvende  begrebet  på  i  min  analyse,  er  derfor  som  delvist 
fikserede positioner i en diskursiv struktur, der gøres til ophav for konkrete, 
iagttagelige artikulationer.

En teori om magt og politik
I det følgende vil jeg gennemgå de begreber, som specifikt er rettet mod at 

udvikle diskursteorien som politisk teori. Magt og politik kan grundlæggende 
anskues  som  to  sider  af  samme  sag.  Magt  henviser  til  produktionen  af  
objekter  eller  objektive  sandheder,  mens  politik  henviser  til,  at  denne 
objektproduktion altid er kontingent (Jørgensen & Phillips 1999: 49). Det vil 
sige,  at  magten  ligger  i  den  måde,  hvorpå  vores  forståelse  af  verden  er 
struktureret, idet en konkret artikulation som lykkes med at etablere en stabil 
fiksering af  et moment i en diskursiv struktur, altid vil være en artikulation på 
bekostning af  en alternativ artikulation. I denne forstand er magten produktiv 
som hos  Foucault  (1982),  idet  den skaber den objektive  viden,  vi  har  om 
verden, men den er produktiv ved at afgrænse viden og subjekter. Magten gør 
simpelthen, at vi ser nogle ting og ikke andre. 

Det  politiske  element  består  i  de  artikulatoriske  afgrænsninger  og 
eksklusioner,  som  er  nødvendige  for  at  etablere  et  objektivt  forhold. 
Objektive  forhold  anskues  som  kontingente  i  den  forstand,  at  enhver 
artikulation  er  mulig,  men  ikke  nødvendig.  Politik  består  dermed  i  at  få 
beslutninger, der principielt er truffet i et uafgørbart terræn, til at fremstå som 
nødvendige. Og når en beslutning fremstår som nødvendig, skjuler den, i en 
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vis  forstand,  at  den  er  en  beslutning,  og  kommer  til  at  fremstå  som  et 
objektivt forhold. Politisk praksis handler dermed om, hvordan beslutninger 
nødvendiggøres, og hvordan reelle alternativer ekskluderes.

Denne idé om en politisk proces installerer en  dimension i diskursteorien, 
som handler  om,  hvordan politiske nødvendigheder og identiteter  gennem 
artikulation bliver mere eller mindre diskursivt fikseret som objektive forhold. 
Diskursteorien har således en samfundsforståelse, hvor den måde samfundet 
forstås på, centrerer sig omkring visse objektive forhold, som får lov til at stå 
mere eller mindre uimodsagte. Men objektive forhold er altid kommet ud af  
en politisk proces, hvori der har eksisteret reelle beslutningsalternativer, og det 
er diskursanalysens formål at kortlægge disse processer. 

Hegemoni og antagonisme
Magt og politik repræsenteres i diskursteorien ved begreberne hegemoni 

og antagonisme, der hænger uløseligt sammen.

”Strategi  ligger  ved  roden  af  enhver  handling,  der  kan  kaldes 
politisk. Strategi involverer, i en uopløselig syntese, et element af  
artikulation  –  instituteringen  af  det  sociale;  et  moment  af  
kontingens, i det omfang denne institution kun er en blandt flere 
mulige  i  en  given  kontekst;  og  et  moment  af  antagonisme  – 
institueringen  er  kun  mulig  gennem  en  hegemonisk  sejr  over 
konfliktende viljer.” (Laclau 2002b: 169)

Den  politiske  proces  udspiller  sig  gennem  artikulationer,  som  fikserer 
nogle diskursive elementer som momenter på bekostning af  andre alternative 
momenter. Og denne eksklusion af  alternativer er det antagonistiske begreb i 
diskursteorien.  Antagonisme er et  begreb for den konflikt,  der opstår,  når 
forskellige artikulationer gensidigt forhindrer hinanden. 

Men  forhindringen  udspilles  på  en  særlig  måde,  idet  antagonisme  ikke 
inden for diskursteorien kan eksistere uden sammenhæng med objektivering 
og hegemoni. Antagonismer kan iagttages som den diskursive tilstedeværelse 
af  en erfaring om grænserne for objektivitet  (Laclau & Mouffe 2002:  74). 
Antagonismen  fremtræder  således,  når  et  tilsyneladende  objektivt  forhold 
afslører sin egen diskursivitet ved at udelukke artikulationer, der principielt er 
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mulige.  Antagonismer  handler  på  denne  måde  om,  hvordan  objektiverede 
diskursive strukturer forhindrer artikulation af  mulige identiteter.

Hegemoni  er  i  denne  forstand  sedimentering  og  objektivering  af  en 
diskursiv struktur, men det er en struktur, som aldrig fuldstændig lukkes om 
sig selv, men derimod konstant må opretholde sine egne grænser. Men som 
det almene begreb om diskurs har også hegemonier et centrum.

”Den  relation,  hvormed  et  partikulært  element  antager  den 
umulige opgave af  universel repræsentation, er, hvad jeg kalder en 
hegemonisk relation.” (Laclau 2002b: 161)

Hvor diskurser centreres om et knudepunkt, har hegemonier et element 
som centrum, der påkalder sig universel repræsentation. Denne universalisme 
relaterer sig til samfundsorienteringen i diskursteorien, men eftersom jeg er 
interesseret i en organisatorisk kontekst, vil jeg gradbøje universalismen i min 
analyse.  Jeg  er  ikke  interesseret  i  påstande  om,  hvordan  sammenhængen 
mellem  Radikale.net  og  Det  Radikale  Venstre  er  indlejret  i  en  bestemt 
hegemonisk samfundsforståelse. Jeg er snarere interesseret i, hvordan der i et 
specifikt  diskursivt  felt  omkring  Det  Radikale  Venstre  eksisterer  en 
hegemonisk kamp om at definere partikulære elementer, der kan repræsentere 
hele partiet, og mere specifikt, hvordan Radikale.net indgår i denne kamp.

Det  begreb,  som vil  lede  min analyse  af  denne  hegemoniske  kamp,  er 
begrebet dislokation, som i denne sammenhæng er et begreb for hegemoniets 
modsætning. Det vil sige, at dislokation er der, hvor hegemoniske diskurser 
begynder,  og  samtidig  der,  de  ender.  Dislokation  indikerer  åbenhed  og 
flertydighed, og derfor er entydighed eller lukkethed indikatorer for dannelsen 
af  hegemoniske diskurser. I relation til indeværende analyse indebærer det, at 
diskursive  flertydigheder  omkring  Radikale.net,  som  bliver  entydige,  eller 
entydigheder, som bliver flertydige er indikatorer for enten begyndelse eller 
ophør af  en hegemonisk diskurs. Det er derfor et centralt element i analysen 
at  identificere  situationer,  hvor  spørgsmål  bliver  lukket,  eller  hvor  nye 
spørgsmål dukker op.

Et  andet  centralt  tema i  analysen  er  identifikation af  subjektpositioner. 
Analytisk  indebærer  det,  at  jeg  er  specifikt  interesseret  i,  hvordan  der  i 
forskellige  artikulationer  i  og  omkring  Radikale.net  etableres  diskursive 

24 | 88



positioner, hvorfra handlinger er mulige.  Den hegemoniske kamp, som jeg 
undersøger, er derfor en kamp om at definere, hvilke subjekter der eksisterer i 
og omkring Det Radikale Venstre.

Flydende betegnere
Jeg er interesseret i, hvordan Radikale.net indgår i en hegemonisk om at 

gøre partikulære elementer til repræsentationer af  hele partiet. Og min strategi 
er  at  lede  efter  flertydighed  og  åbenhed  for  at  pege  på  lukninger  og 
objektiveringer.  De  partikulære  elementer,  som  gøres  til  centrum  for 
hegemonier,  har dog et  særligt  begreb,  som indenfor diskursteorien kaldes 
tomme  udtryk  (Laclau  2002c).  Dette  begreb  har  dog  den  analytiske 
problemstilling indbygget,  at  det  kun kan være rent  teoretisk,  og ikke  kan 
iagttages empirisk, eftersom det er blottet for mening. 

I  stedet  stilles  der  for  diskursanalysen  begrebet  flydende  betegner  til 
rådighed (Laclau 1993: 287). Flydende betegnere er de tegn, som forskellige 
diskurser  kæmper  om  at  indholdsudfylde.  Knudepunkter  er  flydende 
betegnere, men hvor begrebet knudepunkt henviser til et punkt i den enkelte 
diskurs, henviser begrebet flydende betegner til en kamp, der foregår mellem 
forskellige  diskurser  med  forskellige  knudepunkter.  (Jørgensen  &  Philips 
1999: 39)

Denne  analytiske  indgangsvinkel  indebærer,  at  jeg  først  vil  identificere 
åbning og flertydighed  i  artikulation af  Radikale.net  som et  element  i  det 
diskursive  felt  omkring  Det  Radikale  Venstre.  Herefter  vil  jeg  undersøge, 
hvordan der i forbindelse med Radikale.net etableres knudepunkter,  der på 
forskellig vis forsøger at fiksere Radikale.net som moment. Og hermed bliver 
det  muligt  at  spørge,  om  der  eksisterer  en  hegemonisk  kamp  omkring 
Radikale.net  som flydende betegner.  Spørgsmålet  er  altså,  om der omkring 
tilblivelsen af  Radikale.net kan iagttages begreber, der forsøges ophævet som 
repræsentationer af  hele partiet.

Ækvivalens og differens 
Indenfor diskursteorien findes der to forskellige begreber for dynamikken i 

diskursive  strukturer,  som nærmere  beskriver,  hvordan kamp om flydende 
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betegnere  udspilles.  Det  første  begreb,  ækvivalenslogik,  retter  sig  mod, 
hvordan  antagonistiske  relationer  bliver  skærpet,  mens  det  andet  begreb, 
differenslogik,  beskriver,  hvordan  diskurser  ekspanderer  gennem 
differentiering og udviskning af  antagonismer (Howarth 2005: 155).

Ækvivalenslogikken  beskriver,  hvordan  differentielle  positioner  indenfor 
en diskursiv struktur ækvivaleres omkring en fælles forskel til et konstitutivt 
ydre.  Dette konstitutive ydre  er  diskursens ekskluderende grænse,  men det 
svarer  ikke  til  det  diskursive  felt.  I  stedet  er  det  en  logik,  som fortæller, 
hvordan diskursive momenter gøres flydende indenfor den diskursive struktur 
gennem en ækvivalent forskel, som for den diskursive struktur er konstitutiv. 
Men når  diskursive  momenter  er  ækvivalente  omkring  den samme forskel 
indebærer det samtidig, at disse momenter må være forskellige. Ellers kan der 
ikke være tale om ækvivalens. Differens er et begreb for denne logik. (Laclau 
& Mouffe 2002: 80ff)

Politisk repræsentation
Ved at spørge til, hvordan begreber søges ophævet som repræsentationer 

af  hele partiet, er jeg af  omveje kommet ind på et spørgsmål som også den 
normativt  orienterede,  politologiske  partiforskning  interesserer  sig  for. 
Nemlig spørgsmålet om politisk repræsentation.

En ofte citeret kilde indenfor den politologiske forskning, som er specifikt 
interesseret i problemstillinger, som relaterer sig til politisk repræsentation, er 
Pitkin (1967), der gennem en særlig læsning af  politisk filosofi, når frem til, at 
repræsentation betyder:

”[...]  acting  in  the  interest  of  the  represented,  in  a  manner 
responsive to them. The representative must act independently; 
his action must involve discretion and judgment; he must be the 
one  who  acts.  The  represented  must  also  be  (conceived  as) 
capable  of  independent  action  of  judgment,  not  merely  being 
taken  care  of.  And,  despite  the  resulting  potential  for  conflict 
between representative and represented about what is to be done, 
that conflict must normally not take place” (Pitkin 1967: 209) 

Men ud af  min gennemgang af  diskursteori burde det fremgå tydeligt, at 
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en sådan udlægning af  politisk repræsentation ikke kan accepteres i  denne 
kandidatafhandling. Repræsentation handler indenfor diskursteorien ikke blot 
om, hvordan personer handler i andre personers interesse, men om hvordan 
noget gøres tilstedeværende et sted, hvor det principielt er fraværende.

”Enhver repræsentationsrelation bygger på en fiktion; at noget er 
tilstede  på  et  vist  niveau,  på  hvilket  det  strengt  taget  er 
fraværende.  Men  fordi  det  på  samme  tid  er  en  fiktion  og  et 
princip,  der  organiserer  faktiske  sociale  relationer,  er 
repræsentation et terræn for et spil, hvis resultat ikke er givet på 
forhånd.” (Laclau & Mouffe 2002: 71)

Som sådan er repræsentation en måde at organisere diskursive momenter, 
hvor tilstedeværelsen af  et enkelt partikulært element på samme tid indikerer 
tilstedeværelsen og fraværet af  noget repræsenteret. Men dette repræsenterede 
er  ikke  givet.  Der  kan  ikke  eksistere  nogen  ren  oversættelse  mellem 
repræsentanten,  og det  som repræsenteres.  I  stedet  må det  repræsenterede 
konstrueres  som  repræsenteret  i  selve  repræsentationsrelationen.  I  denne 
forstand vil  repræsentation  altid  være  en  kamp om konstruktionen af  det 
repræsenterede (Andersen 1999: 104).

”[...] no pure relation of  representation is obtainable because it is 
of  the  essence  of  the  process  of  representation  that  the 
representative  has  to  contribute  to  the  identity  of  what  is 
represented, [...]” (Laclau 1993: 280)

Repræsentationsrelationen er derfor ikke en fast relation mellem momenter 
i en diskursiv struktur omkring et repræsenterende knudepunkt, men derimod 
et felt af  ustabil svingen, hvor repræsentanten kontinuerligt må reproducere 
sig selv som repræsentant for noget repræsenteret (Laclau & Mouffe 2002: 
73). I denne forstand er repræsentation i en diskursteoretisk forstand et mere 
generelt begreb, der er løsrevet fra personer og interesser.

Hvis man alligevel ser mere snævert på folkelige ledere som repræsentanter 
i  en diskursteoretisk  forstand giver  diskursteorien dog bud på,  hvad deres 
opgave som repræsentanter er.

”Relationen  repræsentant/repræsenterede  må  priviligeres  som 
selve forudsætningen for demokratisk deltagelse og mobilisering. 
[...] i avancerede industrielle samfund kræver fragmenteringen af  
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identiteter  omkring  enkeltsagspolitik  [...]  former  for  politisk 
aggregering, som forudsætter at politiske repræsentanter spiller en 
aktiv rolle i formningen af  kollektive viljer, og ikke bare er det 
passive spejl for forudgivne interesser på civilsamfundsniveauet.” 
(Laclau 2002b: 150)

For  folkevalgte  repræsentanter  som  eksempelvis  de  radikale 
folketingsmedlemmer er opgaven derfor at arbejde aktivt med formningen af  
den radikale identitet, hvis demokratisk deltagelse og mobilisering skal sikres i 
fremtiden. Men hermed bevæger diskursteorien sig samtidig i retning af  en 
mere  normativ  orientering,  som  ikke  direkte  er  analytisk  relevant  for  det 
spørgsmål, som jeg har stillet i denne kandidatafhandling. Det vil dog vise sig, 
at  netop  denne  normative  problemstilling  omkring  repræsentation  og 
deltagelse har været et centralt omdrejningspunkt i kampen om strategien for 
Radikale.net. I min analyse vil jeg derfor skelne mellem repræsentation som et 
analytisk  begreb,  der  indgår  i  hegemonianalyse,  og  som  en  normativ 
problemstilling, der artikuleres i mine empiriske kilder.

Jeg  har  nu  beskrevet  de  centrale  elementer  i  diskursteorien,  som  jeg 
anvender  i  afhandlingen,  og  jeg  vil  bevæge  mig  videre  til,  hvordan  de 
omsættes i den empiriske analyse.

Empiriske kilder i en poststrukturalistisk 
ramme 

Diskursteorisk  analysestrategi  kan  generelt  indskrives  i  en 
poststrukturalistisk  ramme (Hansen 2005).  Poststrukturalismen adskilles  af  
Esmark et al (2005: 9) på et generelt plan fra logisk-empirisk videnskab på 
den ene side, og hermeneutisk-fænomenologisk videnskab på den anden side. 
Jeg  vil  ikke  beskæftige  mig  videre  med  den  logisk-empiriske  eller 
hermeneutisk-fænomenologiske videnskab, da dette vil være at fjerne mig for 
langt fra hovedspørgsmålet i afhandlingen, men blot kort ridse op, hvad jeg 
ser som konsekvenserne af  det poststrukturalistiske udgangspunkt i forhold 
til at vælge et af  de to nævnte alternativer.

Det,  som  tages  med  fra  den  generelle  poststrukturalistiske  ramme,  er 
begrebet analysestrategi, som overordnet kan defineres som ”den ramme, der 
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består  i  at  skabe  det  videnskabelige  blik,  så  det  sociales  emergens  bliver 
iagttagelig.” (Esmark et al 2005: 7) Ved at tage udgangspunkt i dette begreb er 
det ikke tilstrækkeligt at referere til alment accepterede teoretiske kategorier, 
sammenhænge og metoder, og i stedet bliver der lagt vægt på en særlig form 
for  refleksion  over  videnskabelig  praksis,  som  andetsteds  er  blevet  kaldt 
”epistemologisk orienteret videnskabsteori ”(Andersen 1999: 13) eller mere 
populært anden ordens analysestrategiviii. Den form for videnskabelighed, som 
denne afhandling hermed bygger på, vægter epistemologisk refleksion som et 
afgørende kriterium for videnskabelighed. Denne epistemologiske refleksion 
skal  gøre empiriske iagttagelser mulige, som ikke er mulige indenfor de to 
ovennævnte  videnskabelige  metakategorier.  Men  dette  betyder  samtidig,  at 
faste, metodiske praksisser, som har været udviklet og afprøvet gennem årtier 
ikke kan anvendes uden argumentation for deres relevans i  forhold til  lige 
netop det spørgsmål, jeg stiller.

Når anvendelse af  alment udbredte metoder afvises som kvalitetskriterium 
i sig selv, rejser det en række væsentlige problemstillinger i forhold til, hvordan 
empiriske kilder konkret anvendes i denne kandidatafhandling. Jeg gør brug af  
interview,  dokumenter  og  indhold  på  Radikale.net,  og  disse  kilder  ligger 
indenfor, hvad Howarth (2005: 198) betegner som de kilder, der almindeligvis 
anvendes i diskursanalyse. Men mit valg af  kilder bygger også på et særligt 
analysestrategisk valg.

Indsamling af empirisk materiale
Min  empiriske  tilgang  til  diskursanalysen  er  inspireret  af  Foucaults 

arkæologiske tilgang til historiske analyser, hvor han fokuserer på vigtigheden 
af  at have hele arkivet til rådighed for analysen (Andersen 1999: 47; Foucault 
1998). Dette valg skyldes, at Laclaus diskursteori, hvis begreber jeg anvender 
eksklusivt  i  min  analyse,  ikke  i  sig  selv  er  udviklet  i  retning  af  empiriske 
undersøgelser. Men den arkæologiske analyse kan udlægges som en analyse af  
regularitet (Andersen 1999: 52), og det er som nævnt ikke formålet med min 
analyse. I stedet er jeg interesset i, hvordan en irregularitet er blevet til som 
resultat  af  en  kompleks,  historisk  proces.  I  denne  forstand  minder  min 
analytiske tilgang mere om Foucaults begreb om genealogi, der kan beskrives 
som en kritisk form for nutidshistorie, hvor kontinuitet er en ligeså væsentlig 
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del af  analysen som diskontinuitet (Villadsen 2006: 89; Foucault 1987). 

På denne baggrund har min strategi været at udforske det diskursive felt 
omkring  strategien  for  Radikale.net  for  positioner,  hvorfra  strategien  for 
Radikale.net er blevet påvirket. Jeg er således ikke startet med en antagelse 
om, hvem i Det Radikale Venstre der er de centrale strateger, eller hvor de 
væsentligste beslutninger bliver taget. Dette spørgsmål er jeg gået til induktivt, 
og derfor har jeg undersøgt de kilder, som undervejs i min undersøgelse er 
dukket op som relevante kilder. Denne tilgang adskiller sig fra den almindelige 
partiforskning, der på forhånd ville have antagelser om, hvordan Det Radikale 
Venstre er opdelt i forskellige undersystemer (se eksempelvis Bille 2005: 337)

Jeg  har  indsamlet  empirisk  materiale  i  form  af  kvalitative  interview, 
dokumenter fra Det Radikale Venstre, nyhedsartikler via Infomedia, diverse 
materiale fra internettet via Google, samt historisk litteratur om Det Radikale 
Venstre. Dette materiale har jeg indsamlet ud fra et kriterium om, at det skulle 
kunne relateres til  strategien for Radikale.net.  Herefter er jeg gået igennem 
materialet  for  at  finde  frem  til,  hvornår  de  første  idéer  om  Radikale.net 
artikuleres i forskellige kilder for at finde frem til startpunktet for min analyse. 
Jeg anvender dog ikke kun disse sproglige kilder, men gør også Radikale.net 
som digital struktur til en kilde i sig selv.

Kvalitative interview
Hvad angår interview specifikt er det væsentligt at gøre opmærksom på de 

teoretiske forudsætninger i  forbindelse  med den måde,  jeg  knytter  dem til 
deres afsendere. Mine empiriske kilder er i høj grad udvalgt ud fra kriterier 
om, hvem afsenderne har været, men de er ikke udvalgt med det formål at 
sige noget om den enkelte afsenders motiver eller intentioner. I stedet anskues 
kilderne som flertydige udtryk, der udtrykker forskellige artikulationer, som 
kan spores på tværs af  afsendere. Den samme kilde kan derfor godt være 
kilde  til  udsagn,  som  står  i   modsætning  til  hinanden,  fordi  det  er 
artikulationerne  og  ikke  personerne,  som  er  interessante.  Dette  hænger 
sammen med diskursteoriens forståelse af  subjektpositioner.
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I dette tilfælde er min anvendelse af  interview dog ikke kun betinget af  mit 
teoretiske udgangspunkt. Det er ganske praktisk og intutitivt meningsfuldt at 
fokusere på de konkrete artikulationer frem for de intentioner, der måtte være 
bag, fordi de enkelte kilder ganske enkelt er flertydige. Og hvordan skal man 
analytisk  afgøre,  hvilket  specifikt  udsagn  der  er  udtryk  for  den  enkelte 
afsenders sande intention? Det har været langt mere interessant, at mange af  
interviewpersonerne  faktisk  har  været  meget  opmærksomme  på,  at 
Radikale.net kan anskues fra flere forskellige vinkler med forskelligt resultat. 
Diskurs og flertydighed er derfor ikke blot en teoretisk abstraktion,  men et 
kommunikativt vilkår som håndteres i praktiske, empiriske sammenhænge.

Et  andet  problem,  som  er  forbundet  med  interviewene,  er,  at  de  er 
interviewpersonernes retrospektive konstruktioner af  fortiden. De er således 
nutidige artikulationer af  fortiden, og kan aldrig være udtryk for fortiden i sig 
selv.  De  indeholder  derfor  interviewpersonernes  evalueringer  af  historiske 
forløb,  og strategier  for hvordan de helst  vil  fremstille  processen omkring 
udviklingen af  Radikale.net.  Dette  anser  jeg  dog  ikke  for  et  problem ved 
interviewene som kilde, fordi formålet med denne kandidatafhandling ikke er 
at fremstille den sande historie om, hvordan Radikale.net blev til. Formålet er 
netop at fremstille en historie om, hvordan forskellige strategier indgår i et 
diskursivt spil om strategien for Radikale.net, og derfor anser jeg det som en 
fordel, når interviewpersonerne udtrykker sig strategisk. Konsekvensen er dog 
samtidig, at min analyse i sig selv bliver strategisk, og derfor ikke kan adskilles 
fra det diskursive felt, som jeg analyserer. Analysen bliver derfor et indspil i 
feltet med det specifikke formål at øge den epistemologiske refleksion, som 
jeg har redegjort for i indledningen.

Jeg har interviewet følgende seks personer:

• Anna  Ebbesen,  der  har  været  ansat  af  Det  Radikale  Venstre  i 
forskellige stillinger,  og som har været en af  hovedarkitekterne bag 
strategien for Radikale.net.  Hun arbejder nu for Advice Digital, der 
var  den  eksterne  virksomhed  som  bidrog  med  rådgivning  i 
strategiprocessen,  og som stod for den endelige implementering af  
Radikale.net. Interviewet fandt sted over telefon d. 22. april 2009.

• David Aurvig, der er ansat som webmaster for Det Radikale Venstre, 

31 | 88



og  som sammen  med  Anna  Ebbesen  har  været  en  nøgleperson  i 
udviklingen af  strategien for samt implementeringen af  Radikale.net. 
Interviewet fandt sted på Christiansborg d. 30. april 2009.

• Margrethe  Vestager,  der er  gruppeformand for folketingsgruppen i 
Det Radikale Venstre, og som har været tidligt involveret i udviklingen 
af  Radikale.net. Interviewet fandt sted på Christiansborg d. 13. maj 
2009.

• Morten  Østergaard,  der  er  næstformand  for  den  radikale 
folketingsgruppe,  og  som ligesom Margrethe  Vestager  har  haft  en 
tidlig involvering i projektet. Interviewet fandt sted på Christiansborg 
d. 15. maj 2009.

• Søren  Bald,  der  er  landsformand  for  Det  Radikale  Venstres 
medlemsorganisation,  og  som  har  siddet  i  styregruppen  for 
Radikale.net  siden  den blev  oprettet  i  starten  af  2007.  Interviewet 
fandt sted på Christiansborg d. 19. maj 2009.

• Jesper Gronenberg, der er sekretariatschef  for Det Radikale Venstre, 
og som har skullet sætte de administrative og ledelsesmæssige rammer 
for udviklingen af  projektet. Interviewet fandt sted d. 28. maj 2009. 

Interviewene blev foretaget  som løst  strukturerede,  kvalitative  interview 
(Kvale 2006) med udgangspunkt i  en interviewguide, der var fremsendt på 
forhånd. Interviewguiden var tematiseret efter de analytiske spørgsmål, som 
generelt  har  været  styrende  for  min  undersøgelse.  Men  de  konkrete 
spørgsmål, som jeg har stillet, udviklede sig undervejs, efterhånden som jeg 
fik større indsigt i det diskursive felt.

Strategidokumenter 
Der bliver anvendt to dokumenter i analysen. Det første dokument er et 

internt dokument, der blev formuleret af  Anna Ebbesen og David Aurvig 
som et  strategisk  oplæg til  styregruppen for Radikale.net.  Dette dokument 
beskriver de potentialer, der før lanceringen blev anset som de væsentligste 
for projektet. Det andet dokument er ligeledes forfattet af  Anna Ebbesen og 
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David  Aurvig.  Det  er  et  dokument,  der  blev  indsendt  til  Dansk 
Kommunikationsforening i forbindelse med nomineringen til  kom-pris '08. 
Dette dokument fokuserer særligt på formål og strategiske målsætninger.

Indhold fra Radikale.net
Undervejs  i  undersøgelsen  har  jeg  løbende  fulgt  med  i  udviklingen  på 

Radikale.net. Men jeg har også gennemført en større søgning efter tidligere 
indlæg  og  begivenheder  på  netværket  med  relevans  for  min  analyse. 
Herudover  har  jeg  selv  oprettet  en  profil,  og  oprettet  to  indlæg  med 
spørgsmål til deltagerne i netværket. Jeg har også deltaget i to debatter, som 
blev oprettet  af  deltagere på Radikale.net.  Det er den del  af  indholdet  på 
Radikale.net,  som  jeg  har  deltaget  aktivt  i  konstruktionen  af,  som  jeg 
præsenterer mest eksplicit i analysen. 

I  min  anvendelse  af  denne  kilde  trækker  jeg  på  inspiration  fra 
fokusgruppeinterview  som  epistemologisk  konstruktivistisk  metode,  som 
ifølge Demant (2006: 131)er velegnet til at undersøge komplekse magtspil og 
interaktioner i forhold til et specifikt fænomen. Og det er netop formålet med 
denne kandidatafhandling.

Under  min  deltagelse  forestillede  jeg  mig  selv  som  en  moderator  i 
debatten, der hele tiden arbejdede for at holde deltagerne fokuserede på de 
spørgsmål, som jeg var interesseret i. Samtidig forestillede jeg mig deltagerne i 
debatten som en gruppe af  mennesker, der i interaktionen var nærværende 
for hinanden. Med denne tilgang var jeg interesseret i, hvordan deltagerne på 
Radikale.net i interaktionen med de andre deltagere artikulerede deres egne 
erfaringer  i  relation  til  andres  erfaringer.  Det  var  derfor  ikke  individuelle 
erfaringer,  jeg  søgte  artikuleret  per  se,  men  snarere  hvordan  der  blev 
artikuleret forskellige positioner blandt deltagerne.

Analogien  med  fokusgruppen  havde  dog  også  sine  begrænsninger. 
Debatten  var  tekstbaseret.  Det  var  ikke  muligt  at  iagttage  kropssprog  og 
ansigtstræk. Debatten var åben, og deltagerne kunne derfor ikke udvælges. Og 
det var ikke muligt at fastsætte nogen tidsmæssig afgrænsning af  debatten. 
Den centrale pointe var derfor blot den antagelse, at deltagerne i debatten 
fremstillede deres egne erfaringer under hensyntagen til, at de var del af  en 
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bredere interaktion, hvori der foregik et spil om positionering.

• Mit  første  indlæg  med  titlen  ”Hvad  vil  du  med  Radikale.net?” 
publicerede jeg d. 24. april 2009ix. Mit centrale spørgsmål i indlægget 
var rettet mod deltagerne på Radikale.net og lød: Hvad håbede du at 
kunne bruge Radikale.net til, da du oprettede din profil? Indlægget fik 
samlet 86 kommentarer fra 13 forskellige deltagere, hvoraf  de 8 var 
opfølgende spørgsmål, jeg selv stillede.

• Mit  andet  indlæg  havde  titlen  ”Hvad  er  det  radikale  ved 
Radikale.net?”,  og  blev  publiceret  d.  14.  maj  2009x.  I  dette  indlæg 
spurgte  jeg  ”Har  Radikale.net  forandret  noget  væsentligt  for  dig  i 
forhold til at være aktiv eller interesseret i Det Radikale Venstre?” Jeg 
fik  9  kommentarer  fra  5  forskellige  brugere,  hvoraf  den  ene 
kommentar var et opfølgende spørgsmål.

• De to  debatter  på  Radikale.net,  som jeg  valgte  at  engagere  mig  i, 
opstod i forbindelse med et indlæg, der blev publiceret d. 24. maj med 
titlen ”Hvor er politikerne henne? Dialog tak” af  Andreas R. Nielsenxi 
og et indlæg, der blev publiceret samme dato med titlen ”Fordele og 
ulemper ved Det radikale Venstre” af  Lars Vestergaardxii. Det første 
indlæg fik i alt 14 kommentarer fra fem forskellige brugere, hvoraf  de 
4 kom fra mig. Det andet indlæg fik samlet 58 kommentarer fra 14 
forskellige deltagere, hvoraf  de 4 var mine.

Den digitale struktur på Radikale.net
Radikale.net som digital struktur gøres også i sig selv til en empirisk kilde. 

Dette  hænger  sammen  med  det  tidligere  nævnte,  materielle  element  i 
diskursteorien (Laclau & Mouffe 2002: 58). Radikale.net anskues her som en 
materialisering  af  strategien  for  Radikale.net.  Som  empirisk  kilde  er 
Radikale.net  afgørende,  fordi  den  digitale  struktur  virker  som et  materielt 
referencepunkt for alle mine andre kilder. Analysen af  den digitale struktur 
har særligt rettet sig mod, hvordan der i strukturen er afgrænset forskellige 
subjektpositioner.
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Analysens struktur
Min  problemformulering  er  formet  af  mit  diskursteoretiske  blik  på 

strategien for Radikale.net. Og indsamlingen af  empiri er foretaget med en 
ambition om at have det bredest mulige arkiv til rådighed for min analyse. Jeg 
vil  nu  redegøre  for,  hvordan  mine  empiriske  kilder  er  blevet  omsat  til 
analytiske udsagn via diskursteoretiske begreber.

Min  tilgang  til  analysen  har  fra  starten  været  narrativ.  Jeg  har  været 
interesseret  i  at  fortælle  en  kronologisk  struktureret  historie  om,  hvordan 
strategien for Radikale.net  på forskellige tidspunkter har været  artikuleret  i 
relation til forskellige kommunikative udfordringer for partiet. Men analysen 
er ikke en præcist, tidsmæssigt afgrænset analyse, fordi den diskursteoretiske 
pointe netop er, at diskurser altid grundlæggende er dislokerede. Samtidig vil 
pointen  fra  genealogien  være,  at  der  i  den  samme  historie  kan  eksistere 
forskellige spor med forskellig tidsmæssig udstrækning. Det er derfor ikke en 
lineær historie med en præcis begyndelse og slutning, som jeg beskriver, og 
det er i stedet blevet et empirisk spørgsmål, hvornår historien meningsfuldt 
kan startes. Dette indebærer samtidig, at analysen peger i retning af  fortsat 
forandring frem for stabilitet.

Mit første spørgsmål har været, hvor langt tilbage de første artikulationer 
af  Radikale.net kan spores. Og samtidig hvilke kommunikative udfordringer, 
Radikale.net i disse artikulationer er relateret til. Svaret på dette spørgsmål har 
ledt til en analyse af  betingelserne for, at strategien for Radikale.net udviklede 
sig videre. Gennem mine empiriske kilder blev det tydeligt, at strategien for 
Radikale.net over tid blev knyttet til stadigt flere kommunikative udfordringer, 
og dette ledte til, at jeg analyserede den indledende udvikling af  strategien for 
Radikale.net  som  en  diskursiv  differentiering  i  et  relativt  flydende  felt. 
Strategien for Radikale.net  ekspanderede gennem differenslogik,  men dette 
indebar samtidig, at Radikale.net i sig selv måtte tømmes for mening og blev 
en flydende betegner.

Men ifølge diskursteorien er diskursiv differentiering altid akkompagneret 
af  ækvivalenslogik. Mit andet spørgsmål har derfor været, hvordan strategien 
for Radikale.net i den indledende fase var ækvivaleret omkring forskellen til et 
konstitutivt ydre. I forbindelse med denne analyse blev det tydeligt, hvordan 
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der  i  det  diskursive  felt  omkring  strategien  for  Radikale.net  blev  etableret 
forskellige  knudepunkter,  der  på  forskellig  vis  forsøgte  at  fiksere  partiets 
kommunikative udfordringer. Disse knudepunkter indgik som to forskellige 
diskurser  i  en  antagonistisk  relation  omkring  selve  partiets  identitet. 
Spørgsmålet var herefter, hvordan Radikale.net indgik i den diskursive kamp 
om partiets identitet. 

I  mine  empiriske  kilder  var  det  tydeligt,  at  Radikale.net  var  knyttet  til 
særligt  den  ene  diskurs  om  partiet.  Derfor  spurgte  jeg  som  mit  tredje 
analytiske spørgsmål specifikt til, hvordan Radikale.net var relateret til denne 
ene diskurs. Det viste sig,  at Radikale.net som digital struktur bedst kunne 
anskues som en repræsentation af  diskursen, som forsøgte at fiksere partiets 
identitet.  Derfor  blev  spørgsmålet,  hvordan  Radikale.net  som  en 
repræsentation af  partiet udtrykte Det Radikale Venstre. I denne analyse blev 
det tydeligt, at spørgsmålet om partiets identitet i høj grad var et spørgsmål 
om fiksering af  subjektpositioner.

Som et forsøg på at repræsentere selve partiets identitet kunne Radikale.net 
dårligt anskues som andet end en hegemonisk intervention i det diskursive 
felt  omkring  partiets  identitet.  Derfor  var  mit  fjerde  spørgsmål,  hvad 
betingelserne  var  for  dette  hegemoniske  projekt.  Her  viste  det  sig,  at 
fikseringen af  subjektpositioner i den digitale struktur var afgørende.

På  denne  måde  er  de  diskursteoretiske  begreber  blevet  anvendt  til 
kontinuerligt at åbne mine empiriske kilder for nye spørgsmål. Diskursteorien 
har  været  et  analysestrategisk  blik,  som har muliggjort  empiriske  indsigter, 
som ellers ikke havde været mulige.
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KAPITEL 3 : DISKURSIV DIFFERENTIERING OMKRING 
EN FLYDENDE BETEGNER

I denne første del af  analysen vil jeg undersøge de generelle betingelser 
for, at der kunne opstå en strategi for et projekt som Radikale.net. Dette vil 
jeg gøre med udgangspunkt i de diskursteoretiske begreber diskursivt felt og 
flydende betegner.

De  første  tanker  om,  at  Det  Radikale  Venstre  kunne  bruge  et  digitalt, 
socialt  netværk,  opstod  i  forbindelse  med  folketingsvalgkampen  i 
januar/februar  2005.  Idéen opstod  i  en lille  gruppe af  partiets  ansatte  på 
Christiansborg. Valgkampen var hektisk, og medarbejderne oplevede, at der 
generelt blandt vælgerne var stor begejstring og popularitet omkring partiet. 
Mange mennesker ville gerne give en hånd med i valgkampen, og det var man 
glade for. Problemet var bare, at den begrænsede stab på Christiansborg ikke 
var i stand til at organisere de mange frivillige, der meldte sig.

”I takt med at valgkampen kom nærmere og nærmere lavede jeg 
valgkampshjemmeside  sammen  med  en,  der  hedder  Jesper 
Briegel. Og i diskussionerne omkring det og i den popularitet, der 
virkelig var i Det Radikale Venstre omkring da, kom det til at stå 
meget klart under selve valgkampen, at vi slet ikke var gearet til at 
tillade at folk kunne organisere sig uden om Christiansborg. Fordi 
partikontoret også ligger derinde var folk afhængige af, at kunne 
få fat i os, at vi kunne hjælpe dem og sætte dem i forbindelse med 
andre.  Og  det  var  der  bare  slet  ikke  tid  til.  Altså 
valgkampssituationer  er  fuldstændig  vanvittige.  Man  sover  slet 
ikke. Man løber rundt, og snakker telefon tiden. Det er en vild 
periode.  Det  er  virkelig  skørt,  også  fordi  det  er  så  intensivt  i 
Danmark.  Der  virkede  det  endnu  mere  grotesk,  at  når  vi  gik 
rundt og havde så travlt, at man ikke var i stand til at udnytte alt 
den goodwill der var. DRV tilbage i 2005 var virkelig superseje, 
og alle synes, det var for fedt, og alle ville gerne hjælpe, men vi 
kunne ikke rigtigt tillade det. Det var virkeligt åndsvagt, så i tiden 
efter, der satte jeg og Jesper Briegel og Astrid Haug os ned og 
diskuterede noget af  alt det her.” (Anna Ebbesen 2)
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Det Radikale Venstre gik frem fra 9 mandater til 17 ved folketingsvalget d. 
8. februar 2005. På trods af  at partikontoret ikke havde været i stand til at 
organisere alle de frivillige, gav partiets popularitet sig udslag i stemmer ved 
valget,  og  det  var  vanskeligt  at  se  valgkampen  som andet  end  en  succes. 
Problemet med at organisere frivillige blev ikke noget stort tema i partiet, og 
da  Jesper  Briegel  og Astrid  Haug skiftede arbejdsplads  gik  Anna Ebbesen 
alene rundt med de tanker,  medarbejderne sammen havde gjort  sig ud fra 
erfaringerne under valgkampen.

Hun udviklede sine idéer, og vendte dem med både den politiske ledelse og 
ledelsen  af  sekretariatet  på  Christiansborg.  Ledelsen  var  lydhør  overfor 
idéerne, og man prioriterede ressourcer til en opgradering af  partiets kapacitet 
på internettet. Dette gav sig udslag i, at David Aurvig blev ansat som partiets 
første webmaster på fuld tid. Han var fra starten af  blevet gjort opmærksom 
på Annas idéer, og efter ansættelsen blev David og Anna den duo, der fik 
gjort  de  første  idéer  mere  konkrete,  og  i  sidste  ende  omsat  dem  til  det 
produkt, som findes i dag. 

I løbet af  2006 og starten af  2007 var de to meget alene med projektet 
udover den sparring de havde med ledelsen på Christiansborg.

”Vi fik go fra sekretariatet her fra vores chefer til at prioritere det 
og bruge tid på at udvikle et koncept for det. Så den opbakning 
var der, men der var ikke en meget tidlig forståelse af, hvad det 
var for et projekt, vi ville komme til at lægge frem længere henne 
af  banen.” (David Aurvig 2)

Ledelsen  engagerede  sig  ikke  i  udviklingen  af  Radikale.net  på  et 
dybdegående  niveau,  men  tillod  blot  de  to  medarbejdere  at  udvikle  et 
koncept, som senere kunne præsenteres for de udvalg i  partiet, som skulle 
bevillige  pengene.  De  to  bevillingsudvalg  var  forretningsudvalget  og 
valgudvalget,  som  sad  på  midlerne  til  henholdsvis  den  løbende  drift  af  
organisationen og valgkamp. I foråret 2007 bevilligede begge udvalg midler til 
Radikale.net,  men størstedelen  af  pengene  kom fra  organisationsmidlerne. 
For partiet var prisen for Radikale.net en stor udgift, og derfor var det her, 
projektet løb ind i den største modstand. Men modstanden drejede sig aldrig 
om selve indholdet af  Radikale.net.
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”Du  skal  tænke  på,  at  det  var  før  Facebook  slog  igennem. 
Journalisterne  var  sådan,  da det  blev lanceret.  ”Er det  det  der 
MyFace min søn er på?” Folk forstod det ikke. ”Er det en blog?” 
”Nej det er det ikke”. Det var der fatteevnen var på det tidspunkt. 
Nogle  havde  hørt  hvad  en  blog  var  tilbage  i  2007,  men  de 
færreste havde hørt om et socialt netværk.” (Anna Ebbesen 6)

Efter at pengene var blevet bevilliget, blev der nedsat en styregruppe med 
deltagelse af  både politikere, medarbejdere og repræsentanter fra tillidsværket 
i partiet. Styregruppen fungerede som vejledende instans for det som i løbet 
af  sommermånederne 2007 blev til Radikale.net.

Indledningsvis havde Radikale.net været tænkt som et praktisk redskab til 
organisering  af  frivillige  under  valgkampe,  og  en  del  af  inspirationen  var 
kommet fra USA. Howard Dean havde i forbindelse med sit kandidatur til 
Demokraternes  nominering  af  præsidentkandidat  i  2004  effektivt  anvendt 
digitale  medier  til  at  organisere  græsrødder  og  til  fundraising.  Denne 
kampagne havde særligt Astrid Haug, som var kampagnemedarbejder under 
folketingsvalgkampen  i  2005,  fulgt  intenst.  Men  ordlyden  i  det  strategiske 
oplæg til forretnings- og valgudvalget var en anden.

”Der er en fri position i det politiske billede som det parti, der 
tænker sig som et netværk og formår at mobilisere og aktivere 
folkevalgte, medlemmer, vælgere og politiske sympatisører til at 
netværke,  debattere,  ideudvikle  og  dele  viden  og  erfaringer.” 
(Strategioplæg 2007: 1) 

Det,  som  der  blev  bevilliget  penge  til,  var  ikke  et  banebrydende  nyt 
kampagneredskab, men derimod en digital infrastruktur, der afspejlede den 
måde,  som partiet  helst  ville  se  sig  selv  på.  Derfor  var  selve  indholdet  i 
Radikale.net set fra partiet relativt uskyldigt. Der var ikke tale om et afgørende 
skift i partiets kommunikationsstrategi, men snarere en naturlig udvikling af  
den  tilstedeværelse,  man allerede  havde på  internettet,  som var  baseret  på 
partiets  selvforståelse.  Set  i  dette  lys  blev  Radikale.net  artikuleret  som  et 
neutralt element i det diskursive felt omkring partiet, som på samme tid var 
underordnet  og afspejlede partiets  selvforståelse ved at  være  et  udtryk for 
selve partiet på internettet. 

Dette  byggede  på  en  antagelse  om,  at  der  eksisterede  en  fast  diskurs 
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omkring  partiets  identitet,  som  var  determinerende  for  strategien  bag 
Radikale.net. Jeg vil dog senere påpege, at partiets identitet ikke var fastlagt så 
entydigt, som man antog, men at den derimod havde en mere flydende form. 
Og samtidig vil jeg påpege, at man ikke kan skelne mellem et niveau, hvor 
partiets reelle  identitet  findes,  og et  niveau, hvor identiteten repræsenteres, 
idet begge niveauer i en diskursteoretisk optik er dele af  en samlet relation. 
Det kan derfor ikke lade sig gøre at lave en direkte og neutral oversættelse af  
partiets  identitet  til  den  digitale  struktur.  Den  digitale  repræsentation 
medvirker til at konstituere selve den identitet, som den repræsenterer.

Artikulationer af målsætninger 
Under udviklingen af  Radikale.net fremstod projektet uskyldigt, fordi kun 

få havde blik for substantielle problemstillinger, som kunne være forbundet 
med det netværk, som var under udvikling. Radikale.net fremstod i sig selv 
som et åbent projekt, og det tillod, at det kunne tilskrives et væld af  forskelligt 
indhold. 

I den tidlige begyndelse var det en snæver kreds af  medarbejdere, som 
tænkte  de  første  tanker  om  Radikale.net.  Men  senere  blev  ledelsen  på 
Christiansborg involveret i overvejelserne, og senere igen også en bredere del 
af  organisationen  i  form  af  forretningsudvalget  og  valgudvalget  og  den 
styregruppe som blev nedsat. Og hver gang nye dele af  organisationen blev 
koblet på projektet blev Radikale.net artikuleret på nye måder.

D.  15.  juni  2007  overtog  Margrethe  Vestager  posten  som formand for 
folketingsgruppen  fra  Marianne  Jelved.  Ved  samme lejlighed  blev  Morten 
Østergaard næstformand. Før da var Vestager kronprinsesse i  partiet.  Men 
formandsskiftet  markerede  ikke  noget  brud  i  forhold  til  udviklingen  af  
Radikale.net,  fordi  Vestager  og  Østergaard under  den gamle  ledelse  havde 
været de to personer i  folketingsgruppen, som havde taget projektet under 
deres vinger. Denne rolle som protektorer for projektet fortsatte. Dermed har 
de indtaget centrale positioner under udviklingen af  Radikale.net.

Som nævnt havde nogle af  de første idéer til Radikale.net relateret sig til 
logistiske problemer i forbindelse med valgkampe. Men da projektet mødte 
folketingsgruppen i form af  Vestager og Østergaard, blev det relateret til en 
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bredere partimæssig kontekst.

”Jeg har efterhånden i mange år været optaget af, hvordan man 
kan udvikle politisk arbejde, sådan at det opleves som relevant af  
flere mennesker. Og hvis man ser på Radikale Venstre, så er vores 
organisation grundlæggende den samme, som den var for 100 år 
siden, da partiet blev stiftet. Og mange af  de formater, som vi 
bruger – aftenmøder, oplæg, debat-pause-debat-afslutning – er i 
princippet også mødeformer, som er kendt 100 år tilbage. Men 
folk lever et helt andet liv. De voksne arbejder begge to. Der er 
masser af  fritid.  Der er  et  mediebillede,  der er så  kaotisk som 
ingensinde før, osv. osv. Og hvis vores demokrati skal blive ved 
med at udvikle sig, synes jeg også partierne skal være med til at 
finde nye veje til  politisk engagement.  Til  at man kan give sin 
mening til kende. Til at man kan være tilstede i det offentlige rum, 
der hvor debatten er.  Og jeg tror,  det  er  vigtigt,  i  hvert  fald  i 
forhold til vores grundkultur at åbne partiet. Helt tilbage i midten 
af  90'erne, da jeg var landsformand for Radikale Venstre, tog jeg 
skridtet  at  åbne  vores  udvalg,  så  man  ikke  skulle  være  valgt 
medlem og gennem forskellige led for at man kunne komme og 
deltage i det politiske udviklingsarbejde. Men at det var offentligt, 
hvornår fx socialudvalget holdt møde. Og så kunne man få en 
dagsorden, og man kunne komme, og man kunne selv tale,  og 
man kunne  bidrage,  og  man kunne  bede om,  at  man satte  et 
stykke  arbejde  i  gang.  For  at  få  den  åbenhed  i  partiarbejdet  i 
stedet for at gøre det hierarkisk og lukket og besværligt at have 
med at gøre.” (Margrethe Vestager 1f)

Radikale.net blev relateret til et generelt samfundsskabt problemfelt, som 
partiet  havde  set  sig  selv  i  gennem en længere  periode.  Samfundet  havde 
ændret sig, men partiet havde ikke ændret sig tilsvarende, og det var blevet et 
problem. Den idealforestilling man havde om, hvordan partiet burde være, 
stemte  ikke  overens  med  den  virkelighed,  man  opfattede.  Denne 
problemstilling havde man søgt forskellige organisatoriske løsninger på, og 
Radikale.net blev et praktisk redskab i den sammenhæng.

”[...]  det  var  led  i  et  forsøg  på  at  sige,  ”hvordan  kan  vi  øge 
medlemsinddragelsen?”  “Hvordan  kan  vi  skabe  bedre 
forudsætninger for at folk kan deltage i den politiske debat og 
præge  politikudviklingen?”  [...]  beslutningsprocessen  blev  [...] 
understøttet af, at vi fik en analyse, der sagde, at folk havde en 
opfattelse af  det at være medlem af  et politisk parti som værende 
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noget med, at det var et spil, hvor man skulle kende en masse 
spilleregler. At man skulle lave en masse organisatorisk arbejde. 
Og hvis man meldte sig ind i et politisk parti, skulle man sluge 
hele pillen.  Og man kunne ikke være uenig i  noget af  partiets 
politik.  Og det,  vi gerne ville opnå med Radikale.net,  var jo at 
sænke barrieren for  at  deltage  i  den  politiske  diskussion  og at 
være aktiv i Det Radikale Venstre.” (Morten Østergaard 1f)

Det var ikke blot partiets eget selvbillede, der var problematisk, men også 
den  måde  hvorpå  mennesker  i  partiets  omverden  opfattede  partiet. 
Radikale.net  blev således knyttet  til  en forestilling  om, hvordan samfundet 
uden  for  partiet  så  ud,  og  samtidig  en  forestilling  om,  hvordan  partiets 
omverden  så  på  partiet.  Det,  som gik  igen  i  begge  billeder,  var,  at  selve 
partiets organisationsstruktur var utidssvarende. Radikale.net var således for 
ledelsen af  folketingsgruppen ikke blot  et  logistisk  kampagneredskab,  men 
derimod  et  projekt,  som  rettede  sig  mod  udvikling  af  selve  partiets 
grundstruktur.

Da  udviklingen af  Radikale.net  blev  præsenteret  for  en  bredere  del  af  
partiet, blev der knyttet yderligere elementer til projektet.

“For kandidaterne var det muligheden for at få en hjemmeside, 
hvor folk rent faktisk så og hørte dem. Hvor de kunne få lov til at 
diskutere  med  andre,  hvor  de  ikke  bare  havde  en  død 
debatsektion. [...] For udvalgsformændene var det at sætte noget i 
høring, der rent faktisk blev hørt og set af  folk.” (Anna Ebbesen 
6)

Radikale.net kunne opfylde nogle specifikke behov, som eksisterede rundt 
omkring  i  partiet.  Kandidaterne  og  udvalgsformændene  stod  hver  især 
overfor  nogle  praktiske  udfordringer,  og  Radikale.net  kunne  bidrage  til  at 
overkomme  dem.  Deres  udfordringer  mindede  på  sin  vis  om  de 
problemstillinger, som medarbejderne på Christiansborg havde oplevet under 
valgkampen i 2005, idet de var specifikke og instrumentelt orienterede. Set i 
dette lys stod de i kontrast til det store organisationsprojekt, som var blevet 
artikuleret i folketingsgruppen ved ikke at indeholde nogen større refleksion 
over, hvordan samfundet omkring partiet havde udviklet sig.

For partiets medlemsorganisation handlede Radikale.net om varetagelse af  
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medlemmernes interesser. Her mødte projektet en større grad af  skepsis.

“Landsforbundet har [...] haft et fokus, der hed, “hvad kan vi gøre 
for  medlemmerne?”  “Hvordan  fastholder  vi  medlemmerne?” 
“Hvordan  synliggør  vi,  at  de  får  noget  for  deres 
kontingentkroner?”  “Hvordan  kan  vi  gøre  det  endnu  mere 
effektivt for alle dem, der er tillidspersoner, så de ikke føler, at de 
spilder deres tid?”” (David Aurvig 5)

Det kom til at handle om at mindske omkostningerne ved at deltage for 
det aktive partimedlem, men det kom også til at handle om, at man ved at 
deltage på Radikale.net  kunne få  et  personligt  udbytte.  Dette blev allerede 
indskrevet i  det strategiske oplæg, som var blevet præsenteret i  forbindelse 
med bevillingen af  penge til projektet.

“En vigtig  motiverende faktor  for at  deltage i  et  netværk som 
dette, er, at den gennemsnitlige bruger ikke (kun) deltager for at 
gavne  ”netværksejerens”  sag  og  styrke.  Motivet  er  også  rent 
egoistisk,  at  man skal  kunne få  mindst  lige så  meget ud af  at 
deltage som man giver.” (Strategioplæg 1f)

I denne forstand blev Radikale.net knyttet til en ontologisk antagelse om 
mennesker  som  økonomisk  rationelle  individer,  der  altid  vil  søge  at 
nytteoptimere. Dette var igen en ny relation, idet den hverken havde noget 
specifikt at gøre med partiets omverden eller partiet selv, men derimod var en 
filosofisk grundantagelse.

Det  har  ikke  været  formålet  med  denne  gennemgang  at  give  et 
udtømmende  billede  af,  hvilke  relationer  Radikale.net  indgår  i.  Pointen  er 
snarere,  at  det,  der  i  sig  selv  blev  anset  som substansløst,  blev  tilskrevet 
substans i en mangfoldighed af  forskellige former i sit møde med forskellige 
dele af  partiet. Radikale.net blev artikuleret i relation til forskellige diskursive 
elementer, som i denne forstand blev integreret i projektet. Jeg vil dog senere i 
analysen tage tråden op, og undersøge, hvordan de forskellige elementer, der 
blev artikuleret i relation til Radikale.net, indeholdt latente modsætninger, som 
senere kunne manifestere sig som politiske konfliktflader.
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Aflysning af antagonismer
De forskellige  artikulationer  af  Radikale.net  blev  aldrig  et  problem for 

gennemførslen af  projektet, fordi de ikke blev artikuleret som antagonismer. 
Radikale.net kom til at stå for et væld af  positive potentialer, men der blev 
aldrig artikuleret egentlige antagonismer, eller positioner hvorfra der kunne 
rettes kritik mod substansen i projektet. I stedet blev de forskellige positioner, 
der var, gjort til dele af  Radikale.net. 

Radikale.net  blev  efter  lanceringen  nomineret  til  Dansk 
Kommunikationsforenings  Kommunikationspris  2008,  og  i  indstillingen  til 
prisen blev formålet med netværket beskrevet i ikke mindre end otte punkter. 
Radikale.net skulle (1) åbne partiet op. (2) Knytte partiet tættere sammen. (3) 
Knytte folk tættere til partiet. (4) Give partiet en værktøjskasse for decentral 
aktivisme. (5) Gøre politisk deltagelse tilgængelig for en bredere gruppe. (6) 
Give  flere  adgang til  politisk  deltagelse.  (7)  Give  alle  kandidater  en digital 
platform. (8)  Positionere  partiet  strategisk i  forhold til  fremtidens  vælgere. 
(KOM-pris  '08  1-3)  Der  var  således  ikke  ét  formål,  men  flere.  Det  var 
resultatet af  en udviklingsproces, som integrerede diskursive elementer frem 
for at artikulere antagonismer.  De kritiske spørgsmål,  der havde været,  var 
ressorcemæssige  spørgsmål,  men  aldrig  spørgsmål,  der  rettede  sig  mod 
substansen. Der eksisterede en vis  skepsis  over for projektet  visse steder i 
partiet, men den blev aldrig artikuleret som en egentlig kritik.

”Jeg lod de begejstrede føre ordet,  og være de initiativtagende. 
Men jeg var med i nogle af  de møder, der var. Blandt andet et 
møde,  hvor vi  indkaldte nogle folk,  som beskæftigede sig  med 
EDB, og som var optagede af  den der medlemskommunikation. 
Og de der møder, dem deltog jeg i, simpelthen for at høre, hvad 
var  det  folk  diskuterede.  “Hvad  havde  de  af  ideer?”  Men  jeg 
spillede ikke nogen særlig central rolle. Men det er også fordi, jeg 
ikke  vil  være  spilfordærver.  Jeg  ville  ikke  være  den der sad og 
sagde,  ”Næ  næ  næ.”  Jeg  havde  sådan  set  accepteret  det  som 
princip, at det skulle vi lave. At jeg så kunne have min personlige 
skepsis, det var en anden sag, og den var der jo ingen grund til 
hele tiden at vælte ned i processen.” (Søren Bald 4)

Søren  Bald  var  formand  for  medlemsorganisationen,  og  han  sad  i  en 
position, hvorfra det var muligt at rette en kritik mod projektet, men det skete 
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ikke.  Hans princip var,  at  man ikke skal  bremse projekter,  som bygger på 
begejstring. Den eneste risiko, han så ved projektet, var, at der kunne komme 
til  at  foregå  afgørende  hændelser  på  Radikale.net,  som  undergravede  de 
formelle strukturer i partiet. Dette potentielle modsætningsforhold blev dog 
aflyst.

”Det var vigtigt – også for landsformanden – at der måtte ikke 
ske  noget  på  Radikale.net,  som  ikke  også  kunne  ske  i 
virkeligheden.  Det  er  ikke  en  anden  partistruktur,  det  er  en 
supplerende. Det er et digitalt udtryk af  den eksisterende. Dvs. at 
man skal ikke kunne sige, at det blev vedtaget på Radikale.net, og 
der  ikke  har  været  lignende  mulighed  for  at  give  sig  kende  i 
forhold til  så  noget som netop afstemninger om resolutioner.” 
(Anna Ebbesen 7)

Radikale.net blev artikuleret som et digitalt udtryk eller med andre ord en 
repræsentation  af  den  eksisterende  struktur.  På  den  måde  fremstod 
Radikale.net  som underordnet  den  eksisterende  partistruktur.  Og  eftersom 
kritikken skulle komme fra den partistruktur, som Radikale.net frivilligt havde 
underkastet sig, blev artikulationen af  kritikken aflyst. Det betyder ikke, at der 
ikke var potentiale for kritik og artikulation af  antagonismer, men potentialet 
blev  aldrig  aktualiseret.  I  stedet  blev  de  potentielle  modsætningsforhold 
overført til selve implementeringen af  Radikale.net. Jeg vil i et senere afsnit 
beskrive nogle af  de latente modsætningsforhold, der eksisterede, men først 
vil jeg beskrive beslutningsprocessen omkring finansieringen af  Radikale.net.

En flydende betegner 
Jeg  har  indtil  nu  antydet,  at  der  på  trods  af  fraværet  af  substantiel 

modstand eksisterede ressourcemæssige begrænsninger. Og netop ressourcer i 
form af  penge, arbejdskraft og kompetence i  forhold til  projektstyring var 
elementer, som blev knyttet til kritiske spørgsmål.

”Interviewer:  Jeg  har  forstået  det  sådan,  at  de  eneste  rigtige 
uenigheder var, at der var nogen, der spekulerede i, hvor meget 
tid, det ville komme til at kræve. At folketingsmedlemmerne ikke 
havde lyst til at sidde og hele tiden være på nettet. At det var et 
problem. Har der været andre kritiske spørgsmål?
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David Aurvig: Det var en af  de mest jordnære overvejelser blandt 
dem, der skulle bruge det. Blandt andet MF'erne. “Hvor meget 
tid tager det os?” Så var der dem, [...] som jeg slet ikke vil kalde 
konflikter,  men  sunde  overvejelser,  som går  på,  at  “vi  har  en 
meget lille organisation, og kan vi løfte sådan et projekt?” Det 
gælder både i forhold til etablering, projektstyring, osv. Men også i 
driftfasen. “Vi får ikke flere medarbejdere, men vi laver noget, der 
på papiret er rimeligt stort. Kan vi håndtere sådan en drift?” Så 
var  der  nogle  bekymringer  med  de  erfaringer,  man  har  fra 
tidligere med åbne debatter, at de var dårlige, fordi de lynhurtigt 
endte  i  svinskhed og  andet,  og  så  brugte  man enormt  mange 
ressourcer på at rydde op.” (David Aurvig 6)

Det går igen i  samtlige mine interview,  at  det  beløb,  som blev afsat  til 
Radikale.net var et stort beløb for partiet.  Og i den forstand var projektet 
kontroversielt.  Men  der  blev  aldrig  diskuteret  alternative  anvendelser  af  
ressourcerne  i  noget  stort  omfang.  I  stedet  blev  der  lagt  vægt  på,  at 
Radikale.net ikke blot skulle laves som et redskab i valgkampe, men at det 
også  skulle  være  for  partiet  som  helhed.  På  denne  måde  relaterede 
Radikale.net  sig  til  valgkampe  og  drift  af  organisationen,  som  partiet  i 
forvejen brugte penge på, og det muliggjorde, at man kunne bevillige penge 
fra begge partiets hovedkonti.

Men der blev opstillet en anden type af  alternativ. D. 7. maj 2007 oprettede 
Naser Khader, der på det tidspunkt var folketingsmedlem for partiet, sammen 
med Anders Samuelsen,  der var radikalt  medlem af  Europaparlamentet  og 
Gitte Seeberg, der var konservativ europaparlamentariker,  det nye parti Ny 
Alliance.

“En af  grundene var på det tidspunkt – til at jeg fik alle de penge 
– at Naser og Anders fra Ny Alliance havde muligheden for at 
tage det her med sig.  For jeg havde videreformidlet det her til 
gruppen i mit oplæg inden Ny Alliance blev stiftet. Så alt deres 
snak  omkring,  at  de  skulle  være  netværksbaseret.  Det  lød  så 
meget  som  om  det  de  ville  komme  med  var  en  version  af  
Radikale.net. Det var vi angste for, fordi man kunne ikke få lige så 
meget ved at  være nummer to,  som ved at  blive  nummer et.” 
(Anna Ebbesen 4)

Det  alternativ,  der  derfor  var  på  det  tidspunkt,  var  ikke  et 
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modsætningsforhold  mellem  forskellige  mulige  ressourceanvendelser  inden 
for  Det  Radikale  Venstre,  men  derimod  modsætningen  mellem,  om 
Radikale.net skulle være nummer et eller nummer to. 

Samtidig begyndte der at svirre rygter om et forestående folketingsvalg, og 
i  det  omfang  Radikale.net  var  tænkt  som  et  valgkampsredskab,  var  det 
afgørende, at projektet var implementeret inden da. Sidst, men ikke mindst, 
var partiet i en situation, hvor det var under hård kritik fra Ny Alliance, og 
flere medlemmer skiftede parti.

“Vi ville utroligt gerne have det op og flyve, og derfor var der 
tidspres på. Vi lancerede det på landsmødet, som jeg husker det. 
Og så var der også pres på, fordi vi havde behov for at fortælle 
nogle positive historier om, at vi var alive-and-kicking, og havde 
masser af  visioner og tro på fremtiden, og det kan man sige, at 
det behov blev aktualiseret med Ny Alliance. Og det var det her 
jo på mange måder et led i  at vise.  At det her er et parti,  der 
udvikler sig. Og hele tiden har idéer, og er banebrydende [...]. Og 
det behov blev kun større af, at vi havde fået selskab på midten 
af  et nyt parti.” (Morten Østergaard 5)

De  ressourcemæssige  beslutninger  og  den  konkrete  udvikling  af  
Radikale.net blev foretaget i en situation, hvor partiet så sig selv som presset 
af  sine omgivelser.  Og i  denne krisesituation blev Radikale.net  set  som et 
projekt, der på den ene side skulle forsvares, men på den anden side også som 
et projekt, der kunne anvendes offensivt.

Delkonklusion
Indtil  nu har jeg gennemgået de generelle  betingelser for tilblivelsen af  

Radikale.net.  Jeg  har  lagt  vægt  på,  at  Radikale.net  til  at  starte  med  blev 
artikuleret som et relativt uskyldigt projekt i form af  en flydende betegner, 
fordi  forståelsen  for  digitale  medier  i  partiet  generelt  var  begrænset. 
Radikale.net  blev set  som en videreudvikling  af  den tilstedeværelse partiet 
allerede havde på internettet, og samtidig så man Radikale.net som et neutralt 
redskab for partiet, som loyalt ville udtrykke den måde, partiet så sig selv på. 
Der var således ikke artikuleret  noget  modsætningsforhold mellem partiets 
identitet og den strategi, der blev artikuleret for  Radikale.net. 
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Men for  at  Radikale.net  kunne  udtrykke  Det  Radikale  Venstre  uden at 
forvrænge  billedet,  forudsatte  det,  at  Radikale.net  blev  opfattet  som  et 
neutralt medie, der ikke i sig selv havde nogen substans. Og fordi man havde 
denne opfattelse af  Radikale.net var det muligt at koble et væld af  forskellige 
målsætninger på projektet. Disse målsætninger kom fra forskellige positioner i 
det diskursive felt omkring partiet, og artikulerede Radikale.net i relation til en 
mængde af  forskellige elementer. 

Disse forskellige elementer kom aldrig til at stå i antagonistiske relationer 
til  hinanden,  fordi  Radikale.net  blev artikuleret  som et  neutralt  udtryk  for 
selve  partiet.  Og  eftersom  alle  elementerne  blev  artikuleret  som  dele  af  
partiet, blev de også naturlige dele af  Radikale.net.

Den samme logik gjorde sig gældende, da der skulle mobiliseres ressourcer 
til  projektet.  Pengene  kom  fra  allerede  eksisterende  aktiviteter,  som 
Radikale.net var en videreudvikling af. Der blev aldrig opstillet et alternativ til 
Radikale.net internt i  partiet,  men i stedet så partiet pludselig sig selv som 
underlagt et udefrakommende pres i form af  et nyt parti. Radikale.net blev 
derfor samtidig artikuleret som en modsætning til det udefrakommende. Den 
antagonistiske relatione, der eksisterede under udviklingen af  Radikale.net, var 
relationen til Ny Alliance.

Radikale.net blev således ikke til som en neutral repræsentation af  en fast 
diskurs om Det Radikale.net, men havnede derimod i et diskursivt felt, hvori 
flere forskellige elementer havde mere eller mindre faste relationer til partiets 
identitet. I dette diskursive felt blev Radikale.net i første omgang artikuleret 
som en videreudvikling af  partiets allerede eksisterende IT-system, der af  de 
fleste  blev  anskuet  som  relativt  ubetydeligt  i  forhold  til  den  bredere 
partimæssige kontekst. Men efterhånden udviklede Radikale.net sig selv som 
en flydende betegner, der var i stand til delvist at fiksere forskellige elementer 
i det diskursive felt. Dette indebar på den ene side, at Radikale.net ved at være 
udefineret  og  ukonkret  kunne  inkludere  en  mængde  af  forskellige 
målsætninger, og på den anden side havde Radikale.net den fordel, at der ikke 
eksisterede  nogen  antagonistisk  diskurs,  der  udfordrede  Radikale.net  som 
legitimt projekt. På denne måde blev der samlet ressourcer omkring et relativt 
udefineret projekt, som udfyldte et meningstomrum i partiet.
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KAPITEL 4 : ÆKVIVALENS OG MASKERET 
ANTAGONISME

Jeg har indtil nu vist, hvordan Radikale.net, der til at starte med var tænkt i 
forbindelse  med  valgkamp,  udviklede  sig  til  et  projekt  for  hele  partiet. 
Radikale.net blev artikuleret i relation til et væld af  forskellige elementer, men 
dette skete, uden at der opstod eksplicite antagonismer. Dette hang sammen 
med, at den skepsis, der eksisterede, blev aflyst til fordel for den begejstring, 
der også eksisterede omkring Radikale.net. Og samtidig dukkede Ny Alliance 
op  som  en  fælles  konkurrent,  som  Radikale.net  kunne  artikuleres  i 
modsætning til. Men jeg har også mere end antydet, at der i artikulationen af  
elementer  omkring  Radikale.net  eksisterede  flere  potentielle 
modsætningsforhold, og dem vil jeg nu se nærmere på.

Instrument versus identitet 
”Det var ikke en valgkampsting, men mere noget der skulle laves 
for partiet som helhed.” (Anna Ebbesen 3)

En måde at anskue de latente modsætningsforhold i Radikale.net er, at se 
på, hvordan strategien for Radikale.net blev formuleret som netop strategi. 
Og det, som jeg allerede har lagt vægt på, er, at Radikale.net i begyndelsen 
blev artikuleret i relation til valgkampe, men senere hen blev relateret bredere 
til partiet som helhed. I denne forskel ligger der en underliggende distinktion 
mellem Radikale.net som redskab for partiet og Radikale.net som udtryk for 
partiets identitet. Dette er en væsentlig distinktion, fordi den instrumentelle 
udlægning af  Radikale.net lægger op til artikulation i relation til logistiske og 
praktiske  problematikker,  mens  den  identitetsorienterede  udlægning  af  
Radikale.net vægter demokratiske og politiske idealer og værdier.

En  anden  måde  at  anskue  modsætningsforholdet  mellem  den 
instrumentelle tilgang og den identitetsorienterede, er at se på, hvordan det 
med  oprettelsen  af  Ny  Alliance  pludselig  blev  vigtigt  for  partiet  at  være 
nummer et. Denne strategi er også en identitetsorienteret strategi, men den 
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handler ikke om nogen særlige værdier. I stedet er det væsentlige i strategien 
at skabe en identitet som nummer 1 i modsætning til noget udefrakommende, 
der konstrueres som nummer 2.

Man kan således sige, at der i strategien for Radikale.net ligger et latent 
modsætningsforhold  mellem en  instrumentel  tilgang til  Radikale.net  og  en 
identitetsorienteret.  Og  derudover  kan  der  identificeres  to  forskellige 
identitetsorienterede tilgange, hvor den ene handler om værdier, og den anden 
handler om modsætning.

Jeg  vil  dog  gerne  i  første  omgang  fastholde  distinktionen  mellem  den 
instrumentelle tilgang til Radikale.net og den identitetsorienterede, fordi den i 
en  diskursteoretisk  optik  dækker  over  et  mere  principielt  skel.  Den 
instrumentelle tilgang fremstilles som neutral i  forhold til  partiets identitet, 
fordi Radikale.net ikke gøres til subjekt. Partiet er inden for denne forståelse 
subjektet,  der  kan  anvende  Radikale.net  til  de  formål,  som  partiet  måtte 
ønske.  Men  i  den  identitetsorienterede  tilgang  bliver  Radikale.net  selv  et 
subjekt,  idet  Radikale.net  skal  repræsentere  partiets  identitet.  Og 
repræsentation  er  ifølge  diskursteorien  aldrig  neutral,  men  derimod  en 
handling  hvori  det  repræsenterede  konstrueres  som  repræsenteret  (Laclau 
1993,  Laclau  &  Mouffe  2002,  Andersen  1999).  I  denne  forstand  er  den 
identitetsorienterede  tilgang  til  Radikale.net  dybt  politisk,  fordi  den 
nødvendigvis vil være et forsøg på at fastfryse et bestemt billede af  partiets 
identitet,  som  ekskluderer  andre  mulige  billeder.  Set  i  dette  lys  kan 
Radikale.net  anskues  som  et  indspil  i  en  kamp  om  at  sedimentere  en 
hegemonisk diskurs om partiets identitet, hvor der før var en mere flydende 
kerne af  mening i et diskursivt felt. Den instrumentelle tilgang gør derimod 
blot Radikale.net til endnu et element i det flydende diskursive felt.

Distinktionen  mellem  den  instrumentelle  og  den  identitetsorienterede 
tilgang til Radikale.net er dog rent analytisk, idet de to tilgange i praksis og i 
mine  empiriske  kilder  bliver  blandet  sammen.  Men  distinktionen  gør  det 
muligt  at  skelne  mellem,  hvornår  Radikale.net  artikuleres  som  et  i 
diskursteoretisk forstand politisk projekt, og hvornår det ikke gør. Og kriteriet 
for politik er,  når partiets identitet sættes i  spil.  Jeg vil  dog i  det følgende 
påpege, at det rent apolitiske set i en diskursteoretisk optik principielt ikke er 
iagttageligt.  I  stedet  retter  distinktionen  sig  mod,  hvornår  en  empirisk 

50 | 88



iagttagelse emergerer som åbenlyst politisk, og hvornår den ikke gør.

Det neutrale instrument er en fiktion
Hvis vi ser på nogle af  de artikulationer af  Radikale.net som mest intuitivt 

relaterer  sig  til  en instrumentel  tilgang til  Radikale.net,  viser  det  sig,  at  de 
principielt er politiske, idet de bygger på antagelser om partiets nuværende 
identitet,  samtidig  med  at  de  forsøger  at  etablere  normer  for  partiet  i 
fremtiden,  hvorved  visse  elementer  ekskluderes  fra  partiets  nuværende 
identitet. Jeg vil nævne tre eksempler.

Det første eksempel drejer sig om effektivitet. Radikale.net skulle bidrage 
til  at  gøre  deltagelsen  i  partiet  mere  effektiv  ved  eksempelvis  at  korte 
forberedelse til udvalgsmøder ned. Men dette indebærer, at ineffektivitet må 
artikuleres som et problem for at effektivitet  kan blive løsningen. Hermed 
rejses der implicit en kritik af  organisationen af  udvalgsmøder i partiet. Det er 
ikke nødvendigvis en stærk kritik, men den er nødt til at være der for at man 
meningsfuldt kan tale om mere effektive møder.

Det andet eksempel drejer sig om facilitering af  decentral valgkamp. Hvis 
der er behov for en øget decentralisering indebærer det,  at det nuværende 
parti i en vis grad må anskues som centralt styret. Ellers giver det ikke nogen 
mening at tale om decentralisering. Således berøres styringen af  partiet, og der 
skabes igen rum for kritik.

Det tredje og sidste eksempel handler om målsætningen om at give alle 
kandidater  en  digital  platform  i  det  samme  netværk.  Målsætningen  er,  at 
kandidaternes  profiler  skal  standardiseres  og  integreres  i  den  samme 
kommunikationsmodel.  Det  fremstår  umiddelbart  som  et  tilbud  til 
kandidaterne om mere synlighed og levende debatter, men det rummer også 
en kritik af  kandidaternes hidtidige kommunikationsindsats, som samlet set 
anklages for at være usammenhængende og død, hvad angår debat og digital 
interaktion.

Disse  tre  eksempler  viser,  at  selv  det,  der  umiddelbart  fremstår  rent 
instrumentelt og helt neutralt i relation til partiets identitet, rummer kimen til 
en kritik af  noget mere substantielt og identitetsorienteret, og som dermed 
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principielt er politiske artikulationer. Der er dermed ikke noget i  strategien 
bag Radikale.net, der set med diskursteoretiske briller kan iagttages som rent 
apolitisk.  Men  når  de  tre  eksempler  alligevel  umiddelbart  fremstår  rent 
instrumentelle og relativt uproblematiske for partiets samlede identitet, er det 
netop fordi de er artikuleret stærkt i relation til idéen om Radikale.net som 
instrument. Det at artikulere Radikale.net som et instrument har derfor en 
effekt, idet det virker som en metode til at skjule dets politiske karakter. Men 
samtidig har det den effekt,  at i  de tilfælde, hvor Radikale.net  artikuleres i 
relation til partiets værdier og identitet, fremstår projektet via kontrasten til 
det instrumentelle som eksplicit politisk. Det ser altså ud til, at der er tilfælde, 
hvor det politiske element i Radikale.net, når det forstås som spørgsmål om 
partiets identitet, fremstilles helt åbenlyst.

Et identitetspolitisk projekt 
Jeg  vil  nu  se  nærmere  på  den  i  en  diskursteoretisk  forstand  åbenlyst 

politiske  dimension  af  Radikale.net,  som  den  eksisterede  i  projektets 
udviklingsfase.  Det  vil  jeg  gøre  ved  at  følge  op  på  de  potentielle 
modsætningsforhold, som jeg havde blik for i mit indledende analyseafsnit. 
Modellen  for  analysen  vil  være  simpel.  Jeg  vil  se  på,  hvilke  specifikke 
elementer der artikuleres  i  relation til  selve partiets  identitet,  og på, hvilke 
elementer der dermed kommer til at stå som modsætning til partiets identitet. 
I  diskursteoretiske  termer  drejer  det  sig  om ækvivalens  og  differens.  Det 
drejer  sig  om,  hvordan  forskellige  elementer  artikuleres  som differentielle 
positioner,  der  ækvivaleres  omkring  en  fælles  identitet,  der  står  som 
modsætning til et konstitutivt ydre. (Laclau & Mouffe 2002: 80-82). Jeg vil 
indlede med at identificere forskellige differentielle positioner, hvorefter jeg 
vil analysere, hvordan de ækvivaleres som modsætning til et fælles konstitutivt 
ydre.

I min indledende analyse var forskellige elementer i spil omkring partiets 
identitet.  Der  var  tale  om  netværk,  mobilisering,  aktivisme,  debat, 
tilgængelighed,  idéudvikling,  videndeling,  politisk  deltagelse,  åbenhed, 
individuelt udbytte, sammenknytning og begejstring. Alle blev de artikuleret 
som idealer,  der  skulle  knyttes  til  den  måde,  som partiet  via  Radikale.net 
fremstillede  sig  selv  på.  De  skulle  gøres  til  dele  af  Radikale.net  som  en 
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repræsentation  af  Det  Radikale  Venstre.  Men  samtidig  blev  der  også 
artikuleret  elementer  omkring  partiets  identitet,  der  blev  fremstillet  som 
egenskaber ved partiet, som man burde arbejde sig væk fra. Det drejede sig 
især  om  Det  Radikale  Venstre  som  en  forældet  organisation  med 
utidssvarende  struktur  i  form  af  lukkethed  og  hierarki.  Der  eksisterede 
således forskellige artikulationer af, hvordan partiet reelt var, og hvordan det 
ideelt  set  burde være.  Men der  eksisterede også  artikulationer  af,  hvordan 
partiet ikke var.

”[...] det virkede som om, det var meget naturligt for det radikale 
højskolefolk, at man skal tage en diskussion med alle og åbent. 
Man har ikke noget at skjule, og folk er velkomne. Hvis de gerne 
vil  diskutere  noget  med en,  stiller  man gladeligt  op.  Bare man 
opfører  sig  pænt,  når  man  gør  det.  Det  er  det  grundprincip 
Radikale.net  er  bygget  på.  At  det  er  åbent  for  alle.  Og  du  er 
velkommen. Du skal bare står frem med navns nævnelse og tale 
pænt. Så er du good to go. Så på sin vis er det at omsætte alle 
idealerne om, hvordan partistrukturen skal være, til nettet.” (Anna 
Ebbesen 7)

Det  Radikale  Venstre  blev  aldrig  artikuleret  som  et  parti,  der  ikke 
bekymrede  sig  om  politisk  deltagelse.  Der  var  konsekvent  et 
deltagelsesdemokratisk ideal i  spil.  Deltagelsen blev artikuleret på forskellig 
vis i form af  mere eller mindre aktivt medlemskab af  partiet, men også i form 
af  mere uformel og åben deltagelse i debat og politikudvikling. Idealet om 
politisk  deltagelse  udgjorde  således  en  grænse,  hvor  inden  for  man  mere 
snævert kunne definere, hvordan deltagelsen i praksis skulle tage sig ud. Men 
det fremstod konsekvent tydeligt, at det var vigtigt for partiet, at tage afstand 
fra politisk praksis, der ikke eksplicit baserede sig på demokratisk deltagelse 
som ideal.

Skemaet nedenfor viser, hvordan der omkring Radikale.net blev artikuleret 
en mængde af  elementer, som idealer for, hvordan partiet burde være. Disse 
elementer  blev  artikuleret  som  differentielle  positioner  i  relation  til  de 
egenskaber ved partiet,  som man gerne ville væk fra.  Men både idealer og 
realitet blev ækvivaleret som artikulationer af  partiet via deres forskel fra det 
konstitutive ydre. Man så ganske vist problemer ved den gamle partistruktur, 
men det betød ikke, at den blev artikuleret som udemokratisk; blot at den 
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godt kunne være mere demokratisk eller demokratisk på en anden måde.

Differens Ækvivalens
Netværk 

Mobilisering
Aktivisme

Debat 
Tilgængelighed 

Idéudvikling
Videndeling

Politisk deltagelse 
Åbenhed

Individuelt udbytte
Sammenknytning

Begejstring

Forældet organisation 
Lukkethed
Hierarki

Delkonklusion
Ved  at  blive  artikuleret  som  et  digitalt  udtryk  for  hele  partiet  måtte 

Radikale.net   inkludere alle  de forskellige kommunikative udfordringer, der 
blev artikuleret fra forskellige positioner i det diskursive felt omkring partiet. 
Eksklusion af  strategiske mål, som relaterede sig til elementer i det diskursive 
felt, ville være det samme som at ekskludere disse elementer fra en specifik 
diskurs  om partiet.  Det  ville  indebære,  at  Radikale.net  ville  komme til  at 
fremstå som om, netværket  helt  åbenlyst,  var et forsøg på at  fastlægge en 
bestemt identitet for partiet. 

Eksklusionskriteriet  for  artikulation  af  elementer  omkring  Radikale.net 
kom derfor til  at  korrespondere med eksklusionskriteriet for det diskursive 
felt omkring partiet som helhed. Det betød, at formålet med Radikale.net ikke 
var  veldefineret  fra  starten  af.  Den  strategi  og  de  målsætninger,  der  blev 
formuleret, var i høj grad præget af  diskursivitet.

Den  konkrete  artikulation  af  elementer  omkring  Radikale.net  i 
beslutningsprocessen op til den tekniske implementering blev derfor en løs 
kobling  af  elementer  omkring  en  artikulation  af  partiets  identitet.  Denne 
artikulation var en repræsentation af  partiet, uanset om det var hensigten eller 
ej,  fordi  Radikale.net  skulle  udtrykke selve partiets  værdier  og identitet.  På 
denne  måde  måtte  udviklingen af  Radikale.net  nødvendigvis  virke  som et 
forsøg  på  at  artikulere  en  specifik  diskurs  om  Det  Radikale  Venstre,  og 
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dermed kom Radikale.net til at have potentiale til at indgå i en hegemonisk 
kamp om partiets identitet.

Således blev Radikale.net til et identitetspolitisk projekt for partiet, men det 
skete på en måde, hvor identitetspolitikken blev holdt skjult via en artikulation 
af  projektet  som  et  neutralt  redskab  for  partiet.  Den  identitetspolitiske 
dimension af  Radikale.net var derfor ikke noget, der blev diskuteret som et 
reelt  politisk  spørgsmål.  Partiets  identitet  blev  artikuleret  som  noget,  der 
eksisterede forud for medieringen af  den via Radikale.net, og på den måde 
kom Radikale.net  til  at  fremstå  apolitisk.  Men Radikale.net  havde politiske 
effekter, i den forstand at det var specifikke elementer, der blev artikuleret i 
relation til  Radikale.net,  og andre specifikke elementer,  der blev artikuleret, 
som det partiet  burde bevæge sig væk fra.  Der eksisterede dog ikke i  den 
indledende fase et meget klart billede af  de konfliktpunkter, der kunne opstå. 
Der eksisterede en modsætning mellem den åbne og den lukkede, den nye og 
den gamle organisation, men hvad det mere præcist indebar var uklart. Og 
samtidig var det ikke noget, der blev udforsket nærmere i den indledende fase.

Det var kun en begrænset del af  partiorganisationen, der blev inddraget i 
de  identitetspolitiske  beslutninger  omkring  Radikale.net.  Og  i 
beslutningsprocessen var det ikke forskellige forståelser af  partiets identitet, 
der var hovedtemaer. Derfor lå identitetspolitikken som en maskeret konflikt i 
Radikale.net, der senere kunne manifestere sig som et afgørende problem for 
netværket, men også for partiet som helhed. Disse maskerede antagonismer 
måtte derfor håndteres i implementeringen af  det digitale netværk.
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KAPITEL 5 : SEDIMENTERING AF 
SUBJEKTPOSITIONER I DEN DIGITALE STRUKTUR

I  denne  del  af  analysen  vil  jeg  undersøge,  hvordan  strategien  bag 
Radikale.net er blevet implementeret digitalt. Som jeg har vist, var der mange 
idealer og målsætninger i spil under udviklingsprocessen, og strategien var før 
implementeringen en løs kobling af  elementer i et diskursivt felt. Men den 
konkrete  digitale  implementering  krævede  beslutninger.  Disse  beslutninger 
blev  truffet  blandt  en  lille  skare  af  medarbejdere  på  Christiansborg  i 
samarbejde med den virksomhed – Advice Digital – der var blevet valgt til at 
stå for den tekniske implementering af  Radikale.net.

”Interviewer: Kom de [Advice Digital] også med strategiske råd i 
forhold til, hvad man kunne med teknologien?

David Aurvig: Ja, det må man sige. Det har været en meget tæt 
proces med dem. Og det er det stadigvæk. Tag et eksempel: Helt 
indledende  overvejelser  efter  vi  havde  fået  Advice  på:  ”Skal 
netværket navngives i noget, der signalerer Radikale Venstre, eller 
skal det tages helt ud af  den Radikale sfære. Fx politik.dk. Eller et 
eller  andet.  Deltag.nu.”  Det  ville  være  en  helt  anden  måde  at 
frame  projektet.  Det  var  sådan  nogle  overvejelser,  vi  havde 
sparring med dem omkring.” (David Aurvig 3)

For det endelige digitale udtryk, i form af  det digitale, sociale netværk, som 
eksisterer  i  dag,  var  det  den digitale  implementering  af  strategien,  der  var 
afgørende. Teknologien satte nogle begrænsninger for, hvordan elementerne i 
det  diskursive  felt  i  praksis  kunne  udtrykkes.  Der  skulle  vælges  et 
domænenavn, og dermed en overskrift for projektet, men der var også andre 
punkter, hvor den tekniske implementering var afgørende.

I  dette  afsnit  vil  jeg  se  nærmere  på  selve  den  digitale  struktur  i 
Radikale.net. Dette vil jeg gøre for at skabe den sidste forudsætning for den 
afsluttende del af  analysen, hvor jeg vil undersøge, hvordan Radikale.net i dag 
indgår  i  et  dislokeret  felt,  hvori  der  udspiller  sig  en  hegemonisk  kamp 
omkring selve partiets identitet.
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Digitale subjektpositioner
Det diskursteoretiske  begreb,  som vil  danne  rammen om denne del  af  

analysen  vil  være  subjektpositioner.  Jeg  er  interesseret  i,  hvordan  der  i 
Radikale.net  via  forskellige  brugerroller  skabes  forskellige  digitale 
subjektpositioner,  hvorfra individer kan handle.  I  denne forstand er  det  et 
særligt  magtperspektiv,  jeg  anlægger,  hvor  jeg  er  interesseret  i,  hvordan 
individer tildeles magt i form af  handlekraft inden for den digitale struktur. 
Den  digitale  struktur  anskues  derfor  i  denne  sammenhæng  som  en 
selvstændig del af  det samlede diskursive felt, hvori der gælder nogle særlige 
betingelser for dannelse af  relationer mellem elementer.

Før jeg går mere i dybden med de enkelte digitale subjektpositioner, vil jeg 
knytte en bemærkning til dem. De konkrete tekniske handlemuligheder i form 
af  funktionaliteter,  der  tildeles  individer  på  Radikale.net,  er  ikke 
determinerende. De sætter nogle klare grænser for mulighedsrummet,  men 
samtidig  er  de  netop  et  mulighedsrum.  Subjektpositionerne  i  den  digitale 
struktur udgør uafgørbarheder, som kalder på beslutninger. Det betyder mere 
konkret,  at  de  enkelte  brugerroller  på  Radikale.net  er  afgrænset  af  nogle 
tekniske muligheder, men at den måde, de konkret udfyldes på af  brugerne, 
ikke er givet.  Det vil  sige, at Radikale.net som digital struktur efterlader et 
diskursivt  rum,  indenfor  hvilket  der  er  rum  for  artikulation  af  flydende 
elementer.  På  denne  måde  eksisterer  der  mulighed  for  forskellige 
artikulationer  af  de  enkelte  brugerroller,  fordi  den  digitale  struktur  som 
udgangspunkt er dislokeret. Dette indebærer som konsekvens politik i form 
af  kamp om at definere brugerrollerne, ligesom det indebærer muligheden for 
sedimentering eller  yderligere dislokation af  brugerrollerne over tid.  Vel at 
bemærke uden at den digitale struktur ændres.

Grundlæggende vil jeg skelne mellem tre forskellige subjektpositioner på 
Radikale.net.  Den  første  position  er  administratorpositionen,  der  indenfor 
den digitale struktur har det mest omfattende mulighedsrum for handlinger. 
Den  anden  position  er  positionen  som  aktiv  deltager,  som  set  relativt  i 
forhold til administratorpositionen har et begrænset mulighedsrum indenfor 
den  digitale  struktur.  Og  den tredje  og  sidste  position  er  positionen  som 
passiv  iagttager.  Handlingsmulighederne  i  denne  position  er  indenfor  den 
digitale struktur begrænset til selve iagttagelsen af  netværket.
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Administratorpositionen
Det,  som  kendetegner  positionen  som  administrator,  er,  at  det  er  en 

position,  hvorfra  man  har  mulighed  for  at  lave  de  mest  grundlæggende 
ændringer i Radikale.net, idet administratoren principielt har mulighed for helt 
at lukke netværket ned. Mere moderate handlemuligheder er mulighederne for 
at ændre på rammer, form, funktionalitet og indhold, samt muligheden for at 
bestemme, hvilke handlemuligheder andre almindelige brugere skal agere ud 
fra.  Eksempelvis  har  administratoren  efter  lanceringen  tildelt  de  aktive 
brugere  på  Radikale.net  mulighed  for  at  samarbejde  omkring  fælles 
dokumenter på Radikale.net, og på den måde udvidet den digitale grænse for 
handlingsmuligheder for en anden subjektposition.

Administratoren har også mulighed for at udøve detaljeret overvågning af  
andre brugere. Der kan indsamles forskellige former for generel information 
om brugen  af  Radikale.net  i  form af  eksempelvis  besøgsstatistikker,  men 
administratoren har også mulighed for at følge den enkelte brugers handlinger 
relativt detaljeret. Administratoren har derfor i princippet ubegrænset adgang 
til information om de aktive deltageres adfærd indenfor den digitale struktur.

Rollen  som  administrator  er  også  en  potentielt  autoritativ  rolle,  fordi 
administratoren direkte kan tvinge eller sanktionere andre brugeres adfærd. 
Administratoren  har  eksempelvis  mulighed  for  at  redigere  i  eller  fjerne 
indhold, som andre brugere har produceret, og administratoren kan direkte 
fjerne brugere fra netværket, eller blokere udvalgte IP-adresser.

Positionen som administrator er derfor en potentielt autoritativ metarolle, 
som  når  man  ser  afgrænset  på  den  digitale  struktur,  er  en  suveræn 
magtposition. Men som nævnt er den digitale struktur ikke determinerende, 
og  i  forbindelse  med  administratorpositionen  er  det  relevant  også  at 
undersøge de organisatoriske betingelser for udfyldelsen af  rollen.

Altså rent økonomisk har det været et helvede. Fra day one efter 
det valgresultat har vi ingen penge til udvikling. Sådan er det. Og 
der har vi prøvet, hvad vi selv kunne bidrage med, og hvad kan 
man hælde i på indholdssiden, så der stadigvæk opleves noget nyt, 
og der sker noget nyt. Men det er da en alvorlig begrænsning, at 
vi  så længe ikke har haft midler til  større udvikling. Det er en 
begrænsende faktor. (David Aurvig 11)
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Efter  folketingsvalget  d.  13.  november  2007  gik  Det  Radikale  Venstre 
tilbage fra 17 mandater til 9. Det betød, at partiets økonomiske midler efter 
valget var begrænsede. Der var ikke penge til at betale for ekstern udvikling af  
Radikale.net, og personalet, som skal stå for den daglige drift af  Radikale.net 
samt alle andre former for digital kommunikation er begrænset til en enkelt 
fuldtidsmedarbejder og en studentermedhjælper. Den ubegrænsede magt, der 
ligger  i  administratorpositionen  indenfor  den  digitale  struktur,  er  derfor  i 
praksis  begrænset  af  ressourcemæssige  betingelser  for  udfyldning  af  
positionen, der ligger uden for den digitale struktur i det bredere diskursive 
felt.

Deltagerpositionen
Positionen  som  deltager  fremstår  som  den  mest  fremtrædende 

subjektposition i den digitale struktur, fordi det er brugere med profiler, der 
opdaterer  netværket  med  nyt  indhold.  Denne  handlemulighed  vil  jeg 
undersøge i  det  følgende,  men afslutningsvis  vil  jeg  også  berøre,  hvordan 
deltagerpositionen udgør en unik iagttagerposition.

Uden  aktive  brugere  ville  Radikale.net  være  et  flydende  element  uden 
nogen særlig mening, fordi netværket kun i form af  det minimum af  statisk 
indhold, der er, ville være artikuleret i relation til noget uden for netværket 
selv. Netværket ville ikke kvalificere til betegnelsen flydende betegner, fordi 
det  ikke  ville  binde  noget  sammen.  Deltagerne  er  derfor  afgørende  for 
etableringen og  vedligeholdelsen  af  relationen mellem Radikale.net  og  det 
diskursive felt  omkring partiets identitet og andre diskursive felter i  øvrigt. 
Gennem  deltagerpositionen  inkluderes  diskursive  elementer  omkring 
Radikale.net i det konkret artikulerede, digitale udtryk på et givent tidspunkt. 

I det følgende vil  jeg blive inden for selve den digitale struktur, og den 
måde  deltagerpositionen  afgrænses  på  digitalt,  for  at  se  på  de  specifikke, 
digitale  betingelser  for,  hvordan deltagere konkret  kan artikulere diskursive 
udtryk.  Deltagerpositionen giver mulighed for at udfylde den digitale struktur 
med  indhold  i  flere  former.  Disse  former  vil  jeg  kategorisere  som  (1) 
subjektidentiteter,  der  mest  detaljeret  udtrykkes  i  personprofilerne,  (2) 
subjektrelationer,  der  vises  på  personprofiler  og  som  grupper,  men  som 
udtrykker  relationer  mellem  profiler  og  (3)  subjektartikulationer,  der 
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udtrykkes i tekstindhold som debatindlæg og kommentarer til andre brugeres 
indlæg. 

(1)  Subjektidentiteterne  udtrykkes  mest  markant  i  personprofilerne  på 
Radikale.net. Her har den enkelte deltager mulighed for at fremvise udvalgt 
information  om  sig  selv.  Der  eksisterer  et  krav  om,  at  et  minimum  af  
information  skal  afgives  og  fremvises  i  form  af  brugerens  navn  og  et 
profilbillede. Herudover kan brugeren vælge at formulere en enkelt tekstlinje, 
som vises efter navnet, en længere tekst, der vises under navn og billede, og 
der kan udfyldes et afgrænset tekstfelt med overskriften ”Det vidste du ikke 
om mig...”.  Et  sidste  element,  som deltageren  kan  knytte  til  sin  profil  er 
grafiske  badges  med  ultrakorte,  politiske  budskaber.  Således  rummer 
deltagerpositionen  forskellige  muligheder  for  artikulation  af  deltagerens 
identitet  som  subjekt  i  den  digitale  struktur.  Denne  subjektidentitet  kan 
udtrykkes i form af  elementer som navn, profilbillede, tekst og grafik fra det 
bredere diskursive felt  omkring Radikale.net.  Subjektidentiteterne fremvises 
dog ikke kun på profilsiderne, men har også en mere kondenseret form, som 
optræder  flere  steder  på  netværket  i  relation  til  andet  indhold.  Her  er 
subjektidentiteterne begrænset til et navn, et profilbillede og eventuelt en kort 
tekstlinje  efter  navnet.  Disse  begrænsede  subjektidentiteter  fungerer  som 
links,  der  fører  til  den  samlede  profilside.  På  denne  måde  er  de 
kondenseringer  af  den  samlede  subjektidentitet.  Det,  som  kendetegner 
subjektidentiteterne, er derfor, at de fremstår som personers artikulationer af  
dem selv uafhængigt af  andre personer. Subjektidentiteterne er artikulationer 
af  individuelle identiteter.

(2) Et andet aspekt ved profilsiderne, som ikke har at gøre med artikulation 
af  individuel identitet, er, at deltagerne på Radikale.net har mulighed for at 
relatere deres profiler til hinanden. Det er denne form for indhold, jeg har 
kaldt  subjektrelationer.  Dette  kan  gøres  direkte  ved  at  oprette  gensidige 
relationer mellem brugerprofiler, som vises nederst på profilsiderne, men det 
kan  også  gøres  ved  at  brugere  vælger  at  anbefale  andre  brugere.  Disse 
anbefalinger vises ligeledes nederst på profilsiden. En anden mere indirekte 
metode til at relatere profiler til hinanden er muligheden for at indgå i grupper 
omkring udvalgte temaer sammen med andre brugere. De relationer, som den 
enkelte deltager indgår i på Radikale.net, har alle andre mulighed for at se ved 
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at besøge den enkeltes profilside, men de specifikke relationer kan også ses fra 
den anden ende af  relationen.  Således giver den digitale struktur brugerne 
mulighed for at skabe, vedligeholde og fremvise sociale netværk. Disse sociale 
netværk kan bestå af  direkte relationer mellem individer uden at være relateret 
til andre relationer end lige netop relationen mellem individ A og individ B. 
Men  netværkene  kan  også  tage  form  af  kollektive  identiteter  i  form  af  
grupper  og  gennem  anvendelse  af  badges.  Subjektrelationerne  er  derfor 
artikulationer  af  kollektive  identiteter,  som  kan  være  mere  eller  mindre 
artikuleret i relation til andre elementer i det diskursive felt.

(3)  Den  kategori  af  indhold,  som  jeg  har  valgt  at  kalde 
subjektartikulationer,  henviser  til  artikulationer  på  Radikale.net,  som  er 
tydeligt relateret til et subjekt med en  subjektidentitet. Denne type indhold er 
debatindlæg  og  kommentarer  til  andre  brugeres  indlæg.  Både  indlæg  og 
kommentarer tager form af  tekst, og kan indeholde links. Indlæg har modsat 
kommentarer en overskrift, og kan indeholde videomoduler fra Youtube. Det, 
som ellers adskiller indlæg og kommentarer, er, at indlæggene publiceres som 
et  oplæg,  som  der  derefter  kan  knyttes  kommentarer  til.  Indlæggene  har 
således primat over  kommentarerne.  Ved indlæg og kommentarer  fremstår 
relationen  til  subjektet  tydeligt,  idet  indlæg  suppleres  af  et  profilbillede, 
forfatterens navn, information om hvorvidt forfatteren er medlem af  partiet, 
samt  eventuelt  en  kort  tekstlinje,  som  hænger  sammen  med 
subjektidentiteten.

Subjektartikulationer er således artikulationer i form af  tekst, der relaterer 
sig tydeligt til en subjektidentitet. Men hvor subjektidentiteten var artikulation 
af  individuel  identitet,  og  hvor  subjektrelationerne  var  artikulation  af  
kollektive identiteter, er subjektartikulationerne artikulation af  en tredje form 
for identitet. Subjektartikulationerne har det tilfælles med subjektidentiteterne, 
at de nødvendigvis må inkludere elementer, der ligger udenfor den digitale 
struktur. Dette er ikke nødvendigt for subjektrelationerne, der kan eksistere 
som relationer  internt  i  Radikale.net.  Men  subjektartikulationerne  deler  til 
gengæld  det  fællestræk  med  subjektrelationerne,  at  de  er  artikulationer  af  
kollektiv identitet. Men hvor subjektrelationerne markerer grænser indenfor 
netværket  selv,  markerer  subjektartikulationerne  en  eksklusionsgrænse  for 
selve det diskursive felt omkring Radikale.net. Subjektartikulationerne udgør 
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således tilsammen den del af  det diskursive felt omkring Radikale.net, som 
indeholdes i den digitale struktur.

Udover at deltagerpositionen på forskellig vis rummer muligheder for at 
udtrykke identitet, er deltagerpositionen også en unik iagttagelsesposition. Det 
at oprette en profil på Radikale.net indebærer nemlig mulighed for individuel 
sortering og navigation i indholdet på netværket. For den enkelte deltager har 
det at indgå i relationer på Radikale.net eller at anbefale personer og indlæg 
den  effekt,  at  det  giver  mulighed  for  at  sortere  i  indholdet  på  netværket, 
således at brugeren primært bliver præsenteret for indhold fra sit personlige 
netværk frem for det digitale netværk som helhed. Sorteringen kan også ske 
ved at udvælge temaer eller grupper, som man er særligt interesseret i. Dette 
sker ved at brugeren ved at logge ind, når frem til en personlig forside, som 
adskiller  sig  fra  den forside,  man ser,  hvis man ikke er  logget ind.  Denne 
personlige side formes efter den enkelte brugers præferencer. Ved at oprette 
en profil på Radikale.net tildeles den enkelte deltager således en teknologi, der 
kan  reducere  kompleksiteten  på  netværket  som  helhed  ved  at  ekskludere 
elementer,  der  ikke  lever  op  til  bestemte  kriterier.  Den personlige  side  er 
således et brugerspecifikt udtryk af  Radikale.net på et givent tidspunkt. Men 
dette indebærer samtidig, at der for deltagerne på Radikale.net ikke eksisterer 
et fast, fælles udtryk af  netværket. Det er altså ikke muligt for den enkelte 
deltager  at  iagttage  det  diskursive  felt  som  helhed,  men  deltageren  har 
mulighed for at manipulere det partikulære udtryk.

Iagttagerpositionen
Iagttagerpositionen er den mest passive af  de tre subjektpositioner, jeg har 

identificeret.  Positionen  adskiller  sig  ikke  fra  de  to  andre  positioner  ved 
simpelthen at være en iagttagelsesposition, idet de to andre subjektpositioner 
også  er  iagttagelsespositioner.  Administratorpositionen  indeholder 
omfattende  mulighed  for  overvågning,  og  deltagerpositionen  indeholder 
udvidede muligheder for sortering og navigation i indholdet på Radikale.net. 
Det, som derimod kendetegner iagttagelsespositionen, er, at den udelukkende 
er  en  iagttagelsesposition.  Iagttagelsespositionen  er  derfor  den  minimale 
subjektposition,  fordi  den har det mest snævert afgrænsede mulighedsrum. 
Den mulighed, som iagttageren har, er at fremkalde specifikke visninger af  
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sider,  og at  navigere mellem forskellige visninger.  Men denne mulighed er 
tilstrækkelig til at have en væsentlig effekt, idet det digitale udtryk, som den 
enkelte  iagttager  bliver  præsenteret  for,  er  afhængigt  af  den måde,  hvorpå 
iagttageren  har  selekteret  og  navigeret  mellem  forskellige  sidevisninger. 
Iagttagerne iagttager derfor ikke det samme digitale udtryk, når de iagttager 
Radikale.net, men hver deres subjektivt afgrænsede del.

Et digitalt udtryk af partiet
Jeg har nu identificeret og beskrevet tre forskellige subjektpositioner, som 

eksisterer i den digitale struktur på Radikale.net. Disse subjektpositioner vil 
jeg nu relatere til hinanden i en diskussion af, hvordan partiet udtrykkes i den 
digitale struktur.  Denne diskussion vil vise, hvordan Radikale.net udtrykker 
partiet  som en specifik  diskursiv  struktur,  men samtidig  som et  åbent  og 
dislokeret udtryk.

Skemaet nedenfor giver et overblik over kendetegnene ved de forskellige 
subjektpositioner.  Skemaet  er  struktureret  efter  temaerne  betingelser  for 
iagttagelse,  muligheder  for  moderation  af  indhold  indenfor  den  digitale 
struktur,  samt  identitet,  som  har  været  gennemgående  temaer  i  min 
gennemgang af  subjektpositionerne.  Men jeg  har tilføjet  temaet synlighed, 
fordi det giver et blik for, hvordan Radikale.net udtrykker subjektpositionerne 
i partiet. Præmissen er, at Radikale.net som helhed er en digital artikulation af  
partiets  identitet,  som jeg  tidligere  har  argumenteret  for,  og  derfor  er  de 
subjektpositioner,  der  udtrykkes  på  Radikale.net,  digitale  artikulationer  af  
subjektpositionerne i partiet som helhed. Temaet synlighed er derfor relevant, 
idet  det  fortæller,  hvilke  subjektpositioner  der  fremhæves  i  den  digitale 
struktur.

Af  skemaet  fremgår  det,  at  administratorpositionen  er  den  mest 
handlekraftige  subjektposition  indenfor  den  digitale  struktur,  mens 
iagttagerpositionen  er  den  mindst  handlekraftige.  Og  imellem  ligger 
deltagerpositionen. Men med udgangspunkt i temaet synlighed fremgår det, at 
deltagerpositionen  er  den  eneste  synlige  position.  Iagttagerne  kan  kun 
iagttages af  administratoren gennem forskellige former for generelle data, der 
kan omsættes til statistik, men er derudover usynlige for andre iagttagere og 
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for deltagerne. Deltagerne har derfor ikke mulighed for at vide om de bliver 
iagttaget,  eller  hvem  eventuelle  iagttagere  måtte  være.  Og  individuelle 
iagttagere har ikke mulighed for at vide, om andre iagttager det samme som 
dem.  Administratoren  kan  iagttages  gennem  sine  handlinger  som 
administrator, men har ikke ellers nogen synlig identitet. Hvis man leder efter 
kontaktoplysninger om administrationen af  Radikale.net, finder man partiets 
adresse på Christiansborg og et telefonnummerxiii. Administratoren er således 
synlig  som  partiet,  men  partiet  udtrykkes  i  denne  sammenhæng  som  en 
adresse. Det er således primært deltagerne, der bliver fremhævet i den digitale 
artikulation af  partiet.

Administratoren Deltageren Iagttageren

Iagttagelse Sofistikeret 
overvågning

Avanceret sortering 
og navigation Simpel navigation

Moderation Total Tekst, links, uploads Specifikke visninger

Identitet Suveræn autoritet Individuel/kollektiv Ingen

Synlighed
Strukturelle 

forandringer og 
sanktionering af  

deltagere

Brugerprofiler

Usynlige (kan dog 
iagttages af  

administratoren i 
form af  

besøgsstatistik)

Deltagerne er ligestillede indenfor den digitale struktur.  Hvad angår det 
digitale mulighedsrum eksisterer der ikke noget hierarki mellem deltagerne på 
Radikale.net. Alle har adgang til de samme funktionaliteter, agerer indenfor de 
samme  rammer,  og  har  samme  handlemuligheder.  Dette  indebærer,  at 
subjektpositioner, der i det diskursive felt omkring partiet, er ordnet i særlige 
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hierarkier,  er  ligestillede  indenfor  den  digitale  struktur.  Politikere, 
medarbejdere,  tillidspersoner, almindelige partimedlemmer og personer, der 
ikke er medlem af  partiet, har de samme digitale forudsætninger for at deltage 
på Radikale.net. På forsiden af  Radikale.net eksisterer der ganske vist en lille 
boks, hvor indhold fra udvalgte profiler fremhæves. Det er særligt indlæg og 
meddelelser  fra  ledelsen  af  folketingsgruppen,  der  fremhæves,  men  i 
forbindelse  med  valgkampen  før  Europaparlamentsvalget  blev  partiets 
spidskandidat  også  fremhævet.  Denne  fremhævning  er  dog  marginal,  idet 
hovedparten af  både forsiden og undersider består af  brugerskabt indhold, 
og fremhævningen optræder ikke på de personlige sider, som deltagerne har 
adgang til.

På  Radikale.net  differentieres  der  således  ikke  mellem  forskellige 
subjektpositioner i det bredere diskursive felt omkring partiet, og det betyder, 
at Radikale.net, når det afgrænses til den digitale struktur, udtrykker partiet 
som  et  anarki,  hvor  der  ikke  eksisterer  nogen  former  for  autoritet.  Den 
enkelte  deltager  har  selv  frihed  til  at  afgøre,  hvordan  deltagerpositionen 
konkret  skal  udfyldes,  hvordan  hierarkiske  relationer  skal  artikuleres,  samt 
hvilke kriterier der skal lægges til grund for inklusion af  elementer. Der bliver 
på denne måde skabt et rum, hvori den enkelte deltager kan beslutte, hvordan 
det  at  deltage i  partiet  skal  udtrykkes  inden for  rammerne af  den digitale 
struktur. 

Delkonklusion
I  denne  del  af  analysen  har  jeg  undersøgt  implementeringen  af  

Radikale.net,  som  fulgte  efter  den  indledende  fase,  hvor  strategien  for 
Radikale.net  blev  artikuleret  som en løs  kobling  af  elementer  omkring  en 
flydende betegner. Implementeringen indebar, at en del af  de uafgørbarheder, 
der eksisterede i det diskursive felt, blev lukket via en sedimentering af  de 
flydende  elementer,  så  de  kom  til  at  fremstå  som  en  digital  struktur. 
Implementeringen var i denne forstand en proces, hvori nogle elementer fra 
det diskursive felt blev ekskluderet, og andre blev mere fast relaterede. Den 
digitale struktur kom til at være et partikulært, digitalt udtryk af  den brede 
strategi, der havde været formuleret.
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Indenfor  denne  digitale  struktur,  har  jeg  haft  særligt  fokus  på 
subjektpositioner forstået som diskursive positioner,  hvorfra artikulation er 
mulig.  Administratorpositionen fremstår som en suveræn autoritetsposition, 
der  indenfor  den  digitale  struktur  har  ubegrænset  mulighed for  at  påvirke 
selve  strukturen  og  dermed  også  de  andre  subjektpositioner. 
Deltagerpositionen  er  den  afgørende  produktive  position,  som  inkluderer 
elementer  fra  det  bredere  diskursive  felt  omkring  partiet  ind  i  det  digitale 
udtryk. Og iagttagerpositionen er den minimale subjektposition, som er passiv 
og usynlig for andre subjekter.

Jeg  har  argumenteret  for,  at  deltagerpositionen  er  den  position,  som 
fremhæves mest tydeligt på Radikale.net, og at det har en afgørende effekt på 
den måde, hvorpå den digitale struktur udtrykker partiet.  Deltagerne er de 
subjekter,  der  løbende  gennem  artikulation  af  individuelle  og  kollektive 
identiteter afgør, hvem og hvad partiet er, når det udtrykkes på Radikale.net. 
Men den digitale  struktur  har  ikke  indbygget  nogen former  for  hierarkier 
mellem  deltagerne,  og  derfor  er  det  op  til  deltagerne  selv  at  definere 
autoritetsrelationer.  Den måde  Radikale.net  udtrykker  partiet  på,  er  derfor 
ikke afhængig af  noget uden for den digitale struktur i sig selv, men derimod 
af,  hvordan elementer udenfor  den digitale  struktur bliver  artikuleret  ind i 
strukturen  af  subjekter,  hvis  handlemuligheder  er  betinget  af  den  digitale 
struktur. Og eftersom deltagerne indenfor den digitale struktur er ligestillede, 
eksisterer  der  et  diskursivt  rum,  indenfor  hvilket  forskellige  deltagere  kan 
kæmpe en diskursiv kamp om, hvordan partiet gennem artikulatorisk praksis 
skal udtrykkes.

66 | 88



KAPITEL 6 : FRA HEGEMONISK KAMP TIL 
DISLOKATION SOM STRATEGI

Dette er sidste del af  analysen, hvor jeg vil undersøge, hvordan der i dag 
på Radikale.net eksisterer en diskursiv kamp om at bestemme, hvilken status 
Radikale.net  skal  have i  det  diskursive  felt  omkring  partiet.  Strategien  bag 
Radikale.net  antog i  udviklingsfasen før implementeringen aldrig  en meget 
fast diskursiv form, men blev i stedet en løs kobling af  elementer omkring en 
flydende betegner. Denne flertydige strategi blev efterfølgende sedimenteret 
som en digital  struktur,  men den digitale  struktur  var  i  sig  selv  en meget 
simpel struktur, som primært udtrykte partiet som et netværk af  deltagere. 
Disse  deltagere  er  subjekter  indenfor  den  digitale  struktur,  idet  de  har 
mulighed for at inkludere elementer fra det diskursive felt ind i den diskursive 
struktur  gennem  artikulation.  Deltagerne  er  således  efter  lanceringen  af  
Radikale.net afgørende for, hvordan netværket udtrykker partiet. 

Men som jeg har nævnt, er deltagerpositionen i den digitale struktur åben 
for, at der kan etableres hierarkiske relationer mellem deltagere på netværket, 
og at deltagerpositionen på anden vis kan differentieres. Denne differentiering 
kan ske ved,  at  deltagere gennem artikulation inkluderer  elementer fra  det 
diskursive felt omkring partiet, men det er ikke givet, hvad der inkluderes fra 
det  diskursive  felt.  Deltagerne  på  Radikale.net  træffer  dermed  gennem 
artikulation  beslutninger  om,  hvordan  partiet  konkret  skal  udtrykkes  på 
Radikale.net. På denne måde bliver Radikale.net i diskursteoretisk forstand en 
repræsentation  af  partiet,  og  som konsekvens  et  forsøg  på  at  etablere  en 
hegemonisk  relation  mellem  Radikale.net  og  partiets  identitet.  Denne 
hegemoniske  intervention  kommer  dog  kun  fra  en  mulig  position  i  det 
diskursive felt  omkring partiet som helhed, og derfor er spørgsmålet,  hvad 
betingelserne for et sådant hegemonisk projekt er i det bredere diskursive felt.

Analysen vil være delt i to dele, der hver især kan ses som en forlængelse af  
den historie, jeg allerede har fortalt. Den første del er en forlængelse af  min 
analyse af  den digitale struktur, hvor jeg har fremhævet, hvordan deltagerne 
på  netværket  er  den  afgørende  subjektposition,  hvorfra  det  er  muligt  at 
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påvirke, hvordan den digitale struktur inkluderer elementer fra det diskursive 
felt i et digitalt udtryk af  partiet. Denne del af  analysen vil derfor fokusere på 
den konkrete  deltagelse  på  Radikale.net.  Den anden del  af  analysen er  en 
forlængelse af  min indledende analyse, hvor jeg fokuserede på udviklingen af  
strategien  for  Radikale.net  før  implementeringen.  På  dette  tidspunkt  var 
Radikale.net ikke materialiseret som digitalt udtryk. Netværket var et element i 
det  diskursive  felt  omkring  partiet,  der  udviklede  sig  som  en  flydende 
betegner. Og denne flydende betegner blev et identitetspolitisk projekt, der 
var maskeret som et neutralt redskab for partiet. Denne del af  analysen vil 
derfor bevæge sig  udenfor den digitale  struktur for at undersøge,  hvordan 
identitetspolitikken  udspiller  sig  som  hegemonisk  kamp  i  det  bredere 
diskursive felt omkring Radikale.net.

Artikulationer blandt deltagerne 
I det følgende vil  jeg anvende deltagerne på Radikale.net  som empirisk 

kilde. Mere specifikt vil jeg anvende den debat, som udviklede sig efter det 
ene af  de to indlæg, som jeg selv publicerede på netværket. Dette vil jeg gøre 
med det formål at vise, hvordan antagonismen mellem det åbne netværk og 
den  lukkede  medlemsorganisation  sætter  betingelser  for,  hvordan 
kommunikationen udfolder sig i selve netværket.

Relationen til partiet
De  første  14  kommentarer  handlede  om,  hvordan  Radikale.net  på 

forskellig vis havde hjulpet brugerne. Men så kom følgende kommentar.

”Jeg ved ikke hvad vi skal med radikalnet. Da siden åbnede troede 
jeg vi her kunne debaterer med alle radikale. Men der er sjældent 
kommentarer fra folketingsmedlemmerne. Ofte er det en sludder 
for en sladder debat, hvor en fem seks medlemmer debaterer eller 
skriver til hinanden, om ting der ikke intereserer ret mange, indtil 
nu har du truffet fire af  dem over dette indlæg. Det er også de 
samme fem seks stykker der kommenterer så godt som alt. Jeg er 
træt  af  det,  og  det  tror  jeg  også  mange  andre  er,  hvilket  er 
selvforstærkende for frafaldet på siden. Syndt for ideen var god 
men den bliver ødelagt.” (Arne Rohde på Radikale.net)
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Radikale.net  bliver  artikuleret  som  et  forum  for  debat,  og  det  var 
gennemgående et væsentligt tema i de indledende 14 kommentarer, og i de 
kommentarer, som fulgte. Men der differentieres mellem forskellige deltagere 
i debatten. Nogle deltagere i debatten er folketingsmedlemmer, og andre er 
ikke.  I  denne  forstand  artikuleres  der  forskellige  subjektpositioner  blandt 
deltagerne  i  debatten,  som  knyttes  til  bestemte  forventninger  og 
handlemuligheder. Deltagerpositionen, som den er artikuleret i  den digitale 
struktur,  bliver  således  yderligere  afgrænset  og  differentieret  af  deltagerne 
selv,  ved at de inkluderer elementer fra det diskursive felt  omkring partiet. 
Men afgrænsningen og differentieringen er  præget af  antagonisme mellem 
forskellige diskursive positioner i form af  dem der skriver om ting, der ikke 
interesserer andre, og dem der er trætte af  det. 

Den  kritiske  kommentar  blev  støttet  af  endnu  en  deltager  (Tommy 
Frederiksen), men ellers tog flere af  de andre deltagere indlægget ilde op. Der 
opstod efterfølgende en meget intens og personlig debat.

”For mig virker det som en der er fornærmet over, at det ikke kun 
er akademiske debatter der foregår på R net. Vi er nogle der også 
hygger os sammen på trods af  uenigheder. Jeg tro heller ikke der 
kun tales politik på eks. landsmødet, et debat fora kan slet ikke 
fungere uden en faste debatøre. Arnes og dit problem er vel snare 
at  de  faste  debatøre  støtter  Folketings  grupen”  (Flemming 
Nakinge Nielsen på Radikale.net)

Debatten på Radikale.net differentieres her mellem akademisk og hyggelig, 
ikke-akademisk debat. Og derudover differentieres debatten mellem støtte til 
folketingsgruppen og ikke-støtte til  folketingsgruppen. Og disse differenser 
artikuleres  som,  noget  man  kan  være  ”fornærmet  over”,  og  som  et 
”problem”.  Der  eksisterer  således  reelle  antagonismer  mellem  forskellige 
artikulationer af  det  at  være deltager på Radikale.net,  idet  disse forskellige 
subjektpositioner forsøger at udelukke hinanden. Der er en diskursiv kamp 
om at bestemme, hvad det indebærer at være deltager på Radikale.net.

”[...] som én af  de 5-6 stykker, som Arne her henviser til, er jeg 
altså ansvarlig for, at mange er trætte af  radikale.net og falder fra. 
Det har Arne aldrig fortalt mig, hvilket han har haft rig lejlighed 
til i det år, hvor jeg har været (over?)aktiv her på nettet. Hvorfor 
vælger han at hænge mig og andre ud på denne måde i stedet for 
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at formulere et ordentligt debatoplæg om selvjustits i debatterne? 
Det  kunne  han  også  have  gjort.”  (Hans  Peter  Lorentzen  på 
Radikale.net)

Deltagerne ansvarliggøres her i forhold til deres aktivitet på Radikale.net, 
og  der  differentieres  mellem  overaktive  og  ikke-overaktive  deltagere.  De 
overaktive deltagere gøres ansvarlige for andre deltageres manglende aktivitet 
og frafald. I denne forstand etableres relationen mellem de overaktive og de 
ikke-overaktive  som en hierarkisk  relation,  hvor  de overaktive  deltagere  er 
handlekraftige  over  for  de  ikke-overaktive.  Således  etableres  der  blandt 
deltagerne  en  diskursiv  struktur  indenfor  den  digitale  struktur,  hvori 
deltagerpositionen  differentieres  hierarkisk  ud  fra  den  enkelte  deltagers 
aktivitetsniveau. I denne forstand er der tale om en diskursiv selvorganisering 
blandt  deltagerne  indenfor  den  digitale  struktur,  hvor  de  meget  aktive 
deltagere kommer til at virke som en form for ledere for de mindre aktive 
deltagere. Men den aktive lederrolle artikuleres som en rolle, der indebærer 
ansvar  og  krav  om  selvjustits.  Disse  krav  til  lederrollen  kan  ses  som  en 
sedimentering af  differensen mellem de meget aktive og de mindre aktive 
som  konkrete  subjektpositioner,  idet  lederrollen  artikuleres  i  relation  til 
specifikke diskursive elementer. På denne måde aflyses antagonismen mellem 
de  forskellige  artikulationer  af  deltagerpositionen,  og  erstattes  af  en 
differentiering af  deltagerpositionen i to forskellige positioner, som indgår i 
en indbyrdes hierarkisk relation.

”Det er et grundlæggende vilkår ved internettet som medie, at de 
mest  aktive  skribenter  også  bliver  dem,  som  "dominerer"  et 
debatfora. Dette kan aldrig ændres ved at stille sig fornærmet an 
over, at nogen skriver for meget og dermed "dominerer". Det kan 
kun ændres ved selv at deltage mere aktivt. (Lars Kyhnau Hansen 
på Radikale.net)

Lederrollen sedimenteres yderligere som lederrolle, ved at den artikuleres 
som et uomgængeligt vilkår for debat på internettet. De mest aktive skribenter 
vil  nødvendigvis  være  de  dominerende,  men  hermed  berøres  samtidig 
betingelserne  for  at  indtage  lederpositionen.  Betingelsen  for  at  være  leder 
artikuleres  som  aktiv  deltagelse.  Selvorganiseringen  indenfor  den  digitale 
struktur understreges således, idet betingelsen for at indtage en dominerende 
position eller en lederrolle ikke relateres til det diskursive felt omkring partiet 
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som helhed, men derimod afgrænses til  artikulationer indenfor grænsen af  
den  digitale  struktur.  Selvorganiseringen  artikuleres  dog  i  en  efterfølgende 
kommentar med et konstitutivt ydre.

”Jeg synes radikale net er underholdende. Men det er ikke særlig 
konstruktivt og bærer præg af  at et indlæg hurtigt løber ud i ævle 
bævle  og  ligegyldigheder  og  personlig  insisteren.  [...]  De 
indledende indlæg er ofte gode og oplysende. Men så fortsætter 
diskussionen i en meget l-a-n-g-s-o-m gentagelse og afklaring af  
hvem der har mest ret. Jeg har endu ikke set en diskussion, som 
har ført til bare en retning for en fælles holdning. Den overlades 
til ??? - Folketingsgruppen ?? som vel har fået et indtryk af, hvad 
radikale medlemmer og interessenter mener om sagen. Og deri 
ligger  der  måske  en  del  indflydelse.”  (Peter  Gløde  på 
Radikale.net)

Den selvorganiserede debat kritiseres for at ikke være konstruktiv og for at 
være ligegyldig, fordi den kommer til  at handle om, hvem der har mest ret 
blandt deltagerne i  debatten.  I  denne forstand er kritikken en kritik af  en 
debat,  som holder sig indenfor grænserne af  den digitale struktur, og som 
ikke formår at øve indflydelse uden for Radikale.net. Og herefter artikuleres 
folketingsgruppen  som  det  konstitutive  ydre  for  Radikale.net,  der  gør 
netværket  meningsfuldt  for  deltagerne.  Men  som  tidligere  nævnt  kan 
folketingsmedlemmerne også artikuleres som deltagere indenfor den digitale 
struktur, og hermed får folketingsmedlemmerne en ganske særlig position på 
Radikale.net.

”For  mig  er  det  vigtigt,  at  Folketingsgruppen,  DRV's 
europapolitikere og lokale tillidsfolk aktivt deltager i debatterne. 
Dels får jeg et mere nuanceret billede af, hvad praktisk politik er 
for noget,  og dels får jeg en fornemmelse af,  at gode idéer og 
forslag kan finde vej ind i partiets officielle udmeldinger.” (Hans 
Peter Lorentzen på Radikale.net)

Folketingsmedlemmerne og andre valgte repræsentanter bliver artikuleret 
som subjekter med adgang til et særligt diskursivt felt,  som kaldes praktisk 
politik, hvorfra de kan inkludere elementer i debatten, som andre deltagere 
ikke har adgang til. Men samtidig er repræsentanterne også de subjekter, der 
skal artikulere elementer fra Radikale.net som partiets officielle udmeldinger. 
Repræsentanterne artikuleres således som det, der kobler partiet og politisk 
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praksis  med  debatten  på  Radikale.net.  Repræsentanternes  deltagelse  på 
Radikale.net er hermed den afgørende betingelse for, at Radikale.net kan være 
et digitalt udtryk for partiet.

”Jeg  oplever  [...]  Radikale.net  som  et  redskab  til  personlig 
politikudvikling,  snarere  end  et  redskab  til  hele  partiets 
politikudvikling.  Det  er  bestemt  ikke  altid  at  de  dominerende 
synspunkter  på  radikale.net  er  de  samme som det  der  er,  eller 
bliver partiets politik. […] Selvom jeg godt kan genkende at der 
har  bredt  sig  en  vis  udmattelse  fra  især  HB-medlemmer, 
folketingsgruppe mv. 's side, så mener jeg fortsat at radikale.net er 
et fremragende sted at diskutere radikal politik.” (Jeppe Trolle på 
Radikale.net)

Men  når  repræsentanterne  ikke  deltager  kan  Radikale.net  i  stedet 
artikuleres som et redskab for personer til forskel fra  et redskab for partiet 
som helhed. Betingelsen for, at Radikale.net skulle være et redskab for partiet, 
er  i  udsagnet,  at  de  dominerende  synspunkter  på  netværket  er  i 
overensstemmelse med partiets politik. I denne forstand er det, som i sidste 
ende udtrykker partiet, noget der eksisterer uden for Radikale.net. Men ifølge 
udsagnet  er  de  dominerende  synspunkter  på  Radikale.net  ikke  i 
overensstemmelse  med  partiet,  som  det  eksisterer  uden  for  den  digitale 
struktur,  og  derfor  kan  det  ikke  være  et  udtryk  for  partiet.  Denne 
uoverensstemmelse kædes sammen med manglende deltagelse på netværket 
blandt  folketingsmedlemmer og andre  valgte  repræsentanter  i  partiet.  Den 
selvorganiserede debat anerkendes således som et vilkår på Radikale.net, men 
netværket kan ikke samtidig være et udtryk for partiet. Partiet udtrykkes af  
partiets repræsentanter udenfor Radikale.net.

Repræsentation eller autonomi
Af  ovenstående gennemgang viser det sig, at Radikale.net udtrykkes på to 

forskellige  måder,  som hver  især  indeholder  den anden som sin negation. 
Radikale.net kan ikke på samme tid udtrykkes på begge måder.  Det første 
udtryk af  Radikale.net, er, at det er et debatforum for deltagere, der afspejler 
partiet. Deltagerne i netværket har forskellige positioner, som artikuleres ind i 
den digitale struktur fra det diskursive felt omkring partiet. Nogle deltagere 
artikuleres eksempelvis som folketingsmedlemmer, mens andre ikke gør, og i 
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denne  forstand  er  Radikale.net  et  udtryk  for  partiet.  Betingelsen,  for  at 
Radikale.net kan relateres til partiet udenfor den digitale struktur, er dog, at 
folketingsmedlemmer og andre valgte repræsentanter deltager aktivt indenfor 
den  digitale  struktur.  Men  det  andet  udtryk  viser  Radikale.net  som  en 
selvorganiserende,  diskursiv  struktur,  hvor  subjektpositioner  er  betinget  af  
artikulationer indenfor grænsen af  den digitale struktur. I denne udlægning af  
Radikale.net  er  lederpositioner afgjort  af  aktivitet  på netværket  og ikke af  
positioner i  partiet.  Dette indebærer dog samtidig, at Radikale.net ikke kan 
være et udtryk for partiet, fordi partiet artikuleres som et konstitutivt ydre. 
Deltagerne  på  Radikale.net  artikulerer  således  en  antagonisme  mellem 
Radikale.net som udtryk for partiet, og Radikale.net som noget forskelligt fra 
partiet som udtryk for sig selv i form af  sin egen selvorganisering.

Set fra den digitale struktur er betingelsen for, at Radikale.net kan være et 
hegemonisk projekt, at artikulationen af  Radikale.net som udtryk for partiet 
ekskluderer artikulationen af  Radikale.net som et selvorganiserende netværk. 
Og ydermere, at valgte repræsentanter vælger at deltage aktivt i netværket. Jeg 
vil  derfor  nu  gå  videre  til  at  undersøge  repræsentanternes  strategier  for 
deltagelse på Radikale.net.

Repræsentanternes strategier 
Det  er  fremgået  af  gennemgangen  af  deltagernes  artikulationer  på 

Radikale.net, at den afgørende betingelse, for hvorvidt Radikale.net artikuleres 
som  et  udtryk  for  partiet,  er,  hvorvidt  folketingsmedlemmer  og  andre 
repræsentanter  deltager  på  netværket.  Derfor  vil  jeg  nu  se  nærmere  på, 
hvordan  de  repræsentanter,  jeg  har  interviewet,  artikulerer  deres  egen 
deltagelse på netværket. 

I denne del af  analysen vil jeg samtidig følge op på min distinktion mellem 
Radikale.net  som  et  neutralt  instrument  og  Radikale.net  som  et 
identitetspolitisk projekt. Det neutrale instrument var i udviklingsfasen op til 
lanceringen  den  måde  Radikale.net  tydeligst  blev  artikuleret  på.  Men  min 
analyse  viste,  at  denne  artikulation  eksisterede  ved  siden  af  samtidige 
artikulationer, der gjorde Radikale.net til en repræsentation af  partiet, og at 
denne repræsentation havde identitetspolitiske konsekvenser. Spørgsmålet er 
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derfor, hvordan denne identitetspolitik udspilles i det diskursive felt omkring 
Radikale.net  efter  lanceringen,  og  hvordan  identitetspolitikken  sætter 
betingelser for repræsentanternes deltagelse på Radikale.net.

Iagttagerne og de iagttagede
”Radikale.net  kan  gøre  forskellige  ting.  Dels  kan  Radikale.net 
være  med  til  at  skabe  de  baggrundsgrupper  som  ethvert 
folketingsmedlem har brug for. For man har brug for et fagligt 
netværk. [...] Det er sådan meget ind i det parlamentariske. Det 
andet er, at det også er en mulighed for at prøve nogle ting af. ”Er 
det en komplet sindssyg idé at foreslå pant på cigaretskodder?” 
(Margrethe Vestager 6f)

Fiktionen om Radikale.net som et instrument har overlevet  lanceringen. 
Repræsentanterne ser flere mulige, praktiske anvendelser af  netværket. Men 
redskabet anvendes primært ved at indtage en iagttagerposition, og kun mere 
sekundært gennem aktiv deltagelse. Alligevel er  de meget opmærksomme på 
vigtigheden af  deres egen deltagelse.

”[...] jeg tror på, at nøglen til det her, det er: Kan de mærke det i 
dialogen også. Det kan da godt være, at de synes at det er sjovt at 
gå i dialog med hinanden også. Men jeg tror simpelthen, det er 
”the buck starts here”. Altså, det vi har, os der er folkevalgte og 
profiler, vi har næsten frit valg i, hvor mange og hvor kvalificeret 
det skal være. Jo mere vi stiller os til rådighed, jo mere interessant 
vil  det  blive,  og  jo  mere  vil  det  trække  folk  til.”  (Morten 
Østergaard 9f)

Og  ligesom  deltagerne  på  Radikale.net  lagde  vægt  på,  at  debatten  og 
politikudviklingen skulle relateres til det diskursive felt uden for den digitale 
struktur, er det også noget repræsentanterne er opmærksomme på.

”[...]  det  betyder  meget  for  folk,  at  hvis  de  deltager  i  politisk 
arbejde,  at  de så oplever,  at det  fører til  et resultat.  Og at  det 
resultat, det bliver efterspurgt af  dem, der skal bruge det for at 
kunne ændre virkeligheden.” (Margrethe Vestager 3)

Derfor artikulerer repræsentanterne en strategi for deres egen deltagelse på 
Radikale.net,  der  understreger  vigtigheden  af  at  særligt 
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folketingsmedlemmerne deltager. Men samtidig understreger de, at de ikke i 
tilstrækkeligt omfang lever op til dette ideal.

”Vi har en målsætning om, at vi skal blande os i debatten i hvert 
fald en gang om ugen fra folketingsmedlemmernes side, og den 
overholder vi ikke lige nu. Det er typisk sådan, hvis der kører en 
sag, eller noget kommer op, eller der kører nogen ting. Og der 
tror jeg, at det er dealbreakeren: Føler folk, at de har kontakt med 
politikerne?” (Morten Østergaard 3)

Dette  fravær  af  repræsentanterne  som  deltagere  på  Radikale.net, 
artikuleres  på  forskellig  vis,  men  jeg  vil  fremhæve  en  særlig  pointe,  som 
relaterer sig direkte til idealet om åbenhed.

”Der er  nogen,  der undrer sig  over,  at  jeg  ikke  kommunikerer 
noget mere. Men jeg synes, at for offentligheden, er Margrethe 
Vestager  politisk  gruppeformand,  og  derfor  leder  af  den 
parlamentariske del af  Det Radikale Venstre. Og der har jeg ikke 
villet konkurrere med Margrethe i forhold til offentligheden. For 
jeg  kunne  jo  så  let  som  ingenting  have  lavet  ”Søren  Balds 
ugebrev”, ”Søren Balds seneste udmelding på Radikale.net”, osv. 
Det gør jeg ikke særlig tit.” (Søren Bald 15)

Som jeg tidligere har konkluderet udtrykker den digitale struktur partiet 
som et netværk af  deltagere, og indtil nu har deltagerne været i fokus i min 
analyse. Men jeg nævnte også, at der eksisterede en administratorposition og 
en iagttagerpositionen. Og i dette tilfælde kommer iagttagerpositionen i spil. 
Repræsentanterne  er  opmærksomme  på,  at  deres  deltagelse  på  netværket 
bliver iagttaget. De er ikke blot interesserede i at interagere med deltagere på 
netværket, men også i at fremstille dem selv og deres position i partiet på en 
bestemt måde overfor iagttagere af  netværket.

For  repræsentanterne  indebærer  aktiv  deltagelse  på  Radikale.net,  at 
artikulationen  af  Radikale.net  som  et  udtryk  for  partiet  anerkendes,  og 
dermed,  at  de  må  tage  forbehold  for  iagttagerne  af  Radikale.net.  Hvis 
repræsentanterne derimod vælger selv at indtage positionen som iagttagere, 
anerkendes artikulationen af  Radikale.net som en selvorganiserende struktur, 
der eksisterer uafhængigt af  partiet. Og eftersom repræsentanterne kun i ringe 
omfang deltager, bliver spørgsmålet, hvordan repræsentanterne forholder sig 
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til Radikale.net som selvorganiserende struktur.

Repræsentation  
Når  repræsentanterne  fravælger  deltagerpositionen,  og  i  stedet  indtager 

iagttagerpositionen, skabes der et skel mellem Radikale.net og partiet.

”Det er ligesom at tage temperaturen på organisationen. Med alle 
de  forbehold,  man  selvfølgelig  skal  have,  fordi  det  ikke  er 
repræsentativt.  Men  det  er  så  Radikale.net's  temperatur  på 
organisationen. Det giver en fornemmelse af, hvad bekymrer folk, 
hvad tænker de på, hvad er spirit derude?” (Margrethe Vestager 8)

Radikale.net  er  ikke  repræsentativt,  men  giver  alligevel  et  indtryk  af  
organisationen. Men hvad ligger der i dette indtryk af  organisationen?

”[...] der ligger en konflikt mellem at åbenhed kan være god, til at 
nuancere debatten, gøre den mere spændende, men den kan have 
det der problem, at der er ingen repræsentativitet i det.” (Søren 
Bald 6)

En anden måde at se på Radikale.net  er at lægge vægt på debatten,  og 
anskue kvaliteten af  debatten i form af  nuancer og spænding som afgørende 
elementer på netværket. Men dette er blikket, når det er repræsentanterne, der 
indtager  iagttagerpositionen.  Og  repræsentanterne  er  som  nævnt 
opmærksomme på, at der også findes andre iagttagere.

”[...] det er selvfølgelig med til at sløre billedet af, hvad radikale 
medlemmer mener, når Gud og hver mand kan blande sig. Det 
svarer til,  at  du kører en teaterforestilling,  og du har sådan set 
åbnet op for, at tilskuerne kan gå op og blande sig, undervejs.” 
(Søren Bald 16)

Åbenheden på Radikale.net slører organisationen, og derfor kan netværket 
ikke have nogen stærk kobling til partiet. 

Dislokation som strategi
Strategien for Radikale.net kom før sedimenteringen som digital struktur til 

at artikulere Radikale.net som en flydende betegner, der skulle repræsentere 
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hele partiet.  Men efter lanceringen af  Radikale.net  kan denne strategi  ikke 
opretholdes,  og  i  stedet  er  netværket  blevet  løsrevet  fra  tanken  om 
repræsentativitet.  Således har Radikale.net ikke længere den samme status i 
forhold til partiets identitet, som netværket blev tilskrevet i udviklingsfasen. 
Men  det  betyder  ikke,  at  identitetspolitikken  er  blevet  aflyst,  eller  at 
Radikale.net har mistet sin relevans i identitetspolitikken.

”[...] Radikale.net [er] en af  inspirationskilderne til at sige, ”prøv 
at  høre  her.  Man  kan  faktisk  godt  have  en  god  fokuseret  og 
målrettet politisk debat i en åben sammenhæng.” Vi behøver ikke 
alle sammen at være medlemmer og sidde i et lukket rum for at 
lave noget der bliver til en interessant debat. Det kan vi godt have 
i det åbne rum. Der er ikke noget farligt ved det. Det har været 
med til at afmystificere en masse ting.” (Margrethe Vestager 8)

”[...] det [Radikale.net] er på mange måder med til at forny måden 
at tænke parti på. At gøre noget, hvor man ikke helt ved, hvor 
man ender henne.” (Margrethe Vestager 9)

Radikale.net afmystificerer ting, og fornyer måden at tænke parti på. Med 
diskursteoretiske termer er Radikale.net med til at dislokere partiets identitet. 
Og  samtidig  etableres  åbenhed  som  et  mere  fast  indlejret  moment  i  det 
diskursive felt.

”Morten Østergaard: [...]  vores største udfordring er at få gjort 
mere vold på den gamle måde at være parti på, end det modsatte. 
Set indefra synes jeg, Radikale.net har ændret partiet for lidt. [...]

Interviewer: Hvad er det, man skal væk fra ved den gamle måde 
at være parti på?

Morten Østergaard: Det er tankegangen om, at ved at melde dig 
ind, så løser du billet til et ellers lukket land. [...] der er nogen, der 
har svært ved at sige, ”det afgørende ved politikudviklingen for 
mig  er  ikke,  at  den  er  vedtaget  i  udvalg  eller  i  vores 
hovedbestyrelse.” Det afgørende er, at idéerne er supergode. Og 
så kan vi i folketingsgruppen hurtigt få dem. Og der er stadigvæk 
nogen formalister som står på at partiets politik skal vedtages af  
de kompetente organer. Og det er også et godt basisdemokratisk 
princip; virkeligheden er bare en anden. Altså, hvis der er ballade 
over hele landet i en vinterferie, så forventes det, at vi har et svar 
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indenfor en uge, og det kan ingen fysisk mødestruktur levere.” 
(Morten Østergaard 8)

Artikulationen  af  idealet  om  åbenhed  har  konsekvenser  for,  hvordan 
partiet i det hele taget artikuleres. For idealiseringen af  åbenheden er et opgør 
med en hidtidig måde at være parti på. Det er et opgør med en måde at tænke 
partidemokrati, som lægger vægt på formelle strukturer og kompetencer. Men 
eftersom det er et opgør, er der to fløje.

”Søren  Bald:  […]  der  sidder  folk,  der  er  så  begejstrede  for 
Radikale.net, at de har klasket skyklapperne ud foran øjnene, de 
er slet ikke er villige til at se, at det der, det er måske ikke særlig...

Interviewer: Kan du uddybe, hvad det er, de ikke ser?

Søren Bald: De ser ikke, at debatten er fragmentarisk. At det er 
noget  bodegavrøvl,  som  en  mindre  gruppe  på  en  15-20-25 
stykker kører, og hvor disse folk ytrer sig om alt. Og så er der en 
type af  debat, som jeg synes, i hvert tilfælde er problematisk på 
Radikale.net.  Det  er  debatten  om  Det  Radikale  Venstres 
strategiske og taktiske placering, fordi i  sådanne spørgsmål, der 
bør man prioritere fortrolighed meget højt. Og det vil sige, at en 
åben debat om, ”skal vi acceptere et samarbejde med SF”, den 
kan man, efter min opfattelse, ikke føre på det radikale net. Den 
skal  man  føre  i  hovedbestyrelsen.  Den  skal  folketingsgruppen 
drøfte med sig selv, og med hovedbestyrelsen.  Og det skal  det 
enkelte  folketingsmedlem  drøfte  med  medlemmerne.”  (Søren 
Bald 14)

Delkonklusion
I denne del af  analysen har jeg undersøgt betingelserne for, at Radikale.net 

kan lykkes som hegemonisk projekt. Dette har jeg gjort med udgangspunkt i 
artikulationer  blandt  deltagerne  på  Radikale.net,  og  derudover  har  jeg 
undersøgt artikulationer i det diskursive felt omkring Radikale.net.

For  deltagerne  eksisterer  der  en  antagonisme  mellem  to  forskellige 
artikulationer  af  Radikale.net.  Den  ene  artikulation  udtrykker  Radikale.net 
som en repræsentation af  partiet,  men lægger  samtidig  vægt på,  at  denne 

78 | 88



artikulation afhænger af, at repræsentanter som partiets folketingsmedlemmer 
deltager  aktivt  på  netværket.  Den  anden  artikulation  udtrykker  derimod 
Radikale.net  som  noget,  der  eksisterer  selvstændigt  i  forhold  til  partiet. 
Radikale.net har sin egen selvorganiserede struktur. Dette selvorganiserende 
netværk relateres ganske vist til partiet, men det relateres til partiet som noget 
forskelligt fra partiet, og ikke som et repræsentativt udtryk for partiet.

For  repræsentanterne  er  det  ikke  deltagerpositionen,  der  er  den 
interessante  på  Radikale.net,  men  derimod  iagttagerpositionen. 
Repræsentanterne  fravælger  simpelthen  deltagerpositionen. 
Deltagerpositionen  artikuleres  som  problematisk,  fordi  andre  ser  med. 
Repræsentanterne  er  bevidste  om,  at  deres  eventuelle  deltagelse  vil  blive 
iagttaget,  og  at  Radikale.net  ikke  blot  er  et  netværk  af  deltagere.  For 
repræsentanterne  indebærer  deltagelse  på  Radikale.net  risikoen  for,  at 
iagttagere vil opfatte Radikale.net som repræsentativt for partiet, og dette er 
kontroversielt i det bredere diskursive felt. 

I stedet artikuleres Radikale.net som en strategi for dislokation af  partiets 
identitet. Man forsøger at fiksere åbenhed som en fast del af  partiets identitet, 
mens den lukkede organisation med fast kompetencefordeling udfordres.
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KONKLUSION

I denne kandidatafhandling har jeg undersøgt strategien for Radikale.net, 
fordi det er en strategi, som adskiller sig væsentligt fra andre danske partiers 
web-strategier.  Radikale.net  bygger  som  den  eneste  danske  web-strategi 
konsekvent  på  idealer  om åbenhed  og  deltagelse.  Jeg  har  rejst  spørgsmål 
omkring rationaliteten i denne strategi med to formål: For det første har jeg 
været  interesseret  i  at  bidrage  til  refleksion internt  i  Det  Radikale  Venstre 
over, hvilke kriterier der skal være opfyldt for at Radikale.net kan anses som 
værende en god strategi.  For det andet har jeg haft som mål at bidrage til 
forskningen i  sammenhængen mellem partier  og digitale  medier  i  form af  
analyse af, hvordan et ambitiøst og idealistisk IT-projekt er blevet til i et dansk 
parti. Disse formål har jeg søgt indfriet gennem en diskursteoretisk analyse af  
strategien  for  Radikale.net,  hvor  jeg  har  spurgt,  hvordan  Det  Radikale 
Venstres syn på egne kommunikative udfordringer har betinget strategien for 
Radikale.net. 

Ved at anlægge en diskursteoretisk analysestrategi har jeg skærpet mit blik 
for konfliktuelle aspekter ved tilblivelsen af  Radikale.net. Jeg har ikke vist  at  
tilblivelsen har været præget af  konflikt, men  hvordan  tilblivelseshistorien ser 
ud, hvis man fokuserer på konflikt. Og gennem dette blik, har jeg givet et nyt 
perspektiv på sammenhængen mellem digitale medier og politiske partier.

Min  analyse  har  vist,  hvordan artikulationen af  partiets  kommunikative 
udfordringer  ved  projektets  fødsel  udgjorde  nogle  specifikke,  diskursive 
betingelser,  som  tillod,  at  projektet  kunne  tiltrække  ressourcer.  Denne 
betingelse var, at strategien for Radikale.net blev etableret som en flydende 
betegner,  der i  sig selv kun havde begrænset meningsindhold. Herigennem 
kunne  strategien  ekspandere  ved  at  inkludere  et  væld  af  forskellige 
differentielle positioner fra det diskursive felt omkring Det Radikale Venstre. 
Men som en konsekvens heraf  blev ekspansionen så voldsom, at Radikale.net 
ikke blot skulle være et redskab for partiet, men simpelthen være et digitalt 
udtryk af  partiet.
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Den differentielle ekspansion skete dog sideløbende med en skærpelse af  
en ækvivalent  identitet  omkring  strategien for Radikale.net.  Som et  digitalt 
udtryk  for  partiet  blev  strategien  artikuleret,  så  det  i  stigende  grad  blev 
tydeligt,  at  der  eksisterede  antagonistiske  relationer  omkring  selve  partiets 
identitet.  Radikale.net  skulle  vise  Det  Radikale  Venstre  som  et  åbent  og 
netværksorienteret  parti  med  vægt  på  deltagelse  i  modsætning  til  en 
formalistisk og hierarkisk organisation. 

Denne  antagonisme  udgjorde  en  kommunikativ  udfordring  under 
implementeringen  af  Radikale.net.  Den  blev  håndteret,  så  diskursen  om 
åbenhed,  deltagelse  og  netværk  materialiserede  sig  i  sin  mest  rene  form. 
Radikale.net  var i  sig  selv stort  set  ikke  andet end et  åbent netværk,  hvor 
deltagere kunne interagere med hinanden. Men dette havde konsekvenser for 
den måde, hvorpå Radikale.net blev relateret til partiet, og det skabte en ny 
kommunikativ udfordring.

Som et digitalt udtryk for partiet kom det åbne deltagernetværk til at stå i 
stadigt  skarpere  kontrast  til  en  diskurs,  der  fremstillede  partiet  som  en 
medlemsbaseret  organisation.  Antagonismen mellem disse to diskurser kan 
iagttages i  artikulationer  blandt  nøglepersoner i  partiet,  men også internt  i 
selve netværket. For at Radikale.net kunne opretholde sin relation til partiet 
som et digitalt udtryk, kom det derfor til at kræve et opgør med diskursen om 
Det Radikale Venstre som et medlemsparti.

Der kan dog ikke iagttages nogen tendenser til, at et sådant opgør skulle 
være undervejs, og i stedet ser det ud til, at medlemsorganisationen accepteres 
som  en  hegemonisk  artikulation  af  partiet.  For  Radikale.net  er  den 
kommunikative udfordring derfor blevet at indpasse og underordne det åbne 
netværk som en differentiel position i diskursen om medlemspartiet.

Dette  betyder  dog  ikke,  at  diskursen  om det  åbne  netværk  ikke  stadig 
eksisterer, og at den ikke stadig indgår i et politisk spil om partiets identitet. 
Det  betyder  snarere,  at  strategien  for  Radikale.net,  der  i  starten  blev 
artikuleret som en ambitiøs strategi, der skulle hegemonisere det diskursive 
felt omkring Det Radikale Venstre, er blevet modereret, så strategien nu går 
ud på at moderere og dislokere diskursen om medlemsorganisationen.
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Radikale.net  har  indgået  i  en  diskursiv  kamp om at  bestemme partiets 
kommunikative udfordringer, hvor selve partiets identitet har været i spil. For 
Det  Radikale  Venstre  er  den  kommunikative  udfordring  derfor  nu  at 
reflektere  over,  hvordan  man  i  sin  strategi  for  Radikale.net  håndterer 
modsætningen mellem åbenhed, deltagelse og netværksorientering på den ene 
side og formalia, hierarki og medlemsorganisation på den anden.

Mere generelt har Radikale.net som et ambitiøst og idealistisk IT-projekt 
medført kontroverser omkring partiets identitet, og derfor har villighed til at 
tage konflikterne været afgørende i strategien for Radikale.net. Spørgsmålet er 
derfor, om ikke udbredelsen af  unikke, ambitiøse og idealistiske IT-projekter 
blandt politiske partier er betinget af  villighed til at reflektere over og indgå i 
konflikter omkring partiernes centrale, organisatoriske idealer.
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i Tilgængelig via http://www.youtube.com/watch?v=efmj920kEyA Findes også  på 
Radikale.net via http://www.radikale.net/om/radikale-net (senest tjekket 3. juli 2009)

ii Partiets tidligere medlem af  Europaparlamentet Johannes Lebech har en profil, ligesom 
hele folketingsgruppen og partiets teknik og miljøborgmester i København Klaus 
Bondam. Jørn Sørensen, der er borgmester i Holbæk Kommune er fraværende. 
Herudover har formandsskabet for Landsforbundet samt mange kandidater og 
tillidspersoner en profil. 

iii Per maj 2009 var de professionelle politikeres aktivitet på Radikale.net som følger. 
Oversigten viser den gennemsnitlige frekvens for enten selvstændige indlæg eller 
kommentarer opgjort i, hvor mange dage der går mellem aktivitet.

•Margrethe Vestager 2 dage
•Bente Dahl 5 dage
•Johannes Lebech 5 dage
• Johannes Poulsen 9 dage
•Klaus Bondam 9 dage
•Morten Østergaard 10 dage
•Morten Helveg Petersen 23 dage
•Marianne Jelved 30 dage
•Lone Dybkjær 40 dage
•Niels Helveg Petersen 75 dage
•Jørgen Poulsen 119 dage
•Jørn Sørensen n/a

iv Se note i
v Der findes yderligere information om Kom-pris '08 via følgende link: 

http://www.kommunikationsforening.dk/Menu/Set+og+h
%C3%B8rt/Korte+nyheder/kom-pris+%E2%80%99o8 (senest tjekket 3. juli 2009)

vi Yderligere information findes via følgende link: 
http://www.politicsonline.com/content/main/specialreports/2008/top10_2008/vote.as
p (senest tjekket 3. juli 2009)

vii Andetsteds anvendes begrebet nodalpunkter, men eftersom den danske oversættelse af  
mine primære kilder anvender betegnelsen knudepunkter, er det også den, jeg anvender.

viii Begrebet anden ordens analysestrategi refererer eksplicit til Niklas Luhmanns begreb om 
iagttagelse af  anden orden. Som sådan implicerer begrebet et omfattende teoriapparat, der 
på væsentlige punkter adskiller sig fra det diskursteoretiske. Jeg vil derfor ikke gøre brug 
af  det i denne afhandling.

ix Indlægget findes via dette link: http://www.radikale.net/jonas-
erck/indlaeg/2009/04/24/hvad-vil-du-med-radikalenet 

x Indlægget findes via dette link: http://www.radikale.net/jonas-
erck/indlaeg/2009/05/14/hvad-er-det-radikale-ved-radikalenet 

xi Indlægget findes via dette link: http://www.radikale.net/andreas-r-
nielsen/indlaeg/2009/05/24/hvor-er-politikerne-henne-dialog-tak 

xii Indlægget findes via dette link: http://www.radikale.net/lars-
vestergaard/indlaeg/2009/05/24/fordele-og-ulemper-ved-det-radikale-venstre 

xiii Findes via følgende link http://radikale.net/om/kontakt 
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