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Problemfelt	

I	år,	2019,	udskrives	der	folketingsvalg	i	Danmark.	Denne	valgkamp	handler,	blandt	

andre	udbredte	politiske	emner,	i	høj	grad	om	klimakrisen	og	grøn	omstilling.		

Altinget.dk	udgav	i	maj	en	måling,	der	pegede	på	at	Miljø-	og	Klimapolitik	med	46%	af	

vælgerne,	ligger	nummer	ét	som	det	vigtigste	emne	(Altinget.dk	(1),	2019).	Et	resultat	

der	vidner	om	knapt	en	fordobling	af	interessen	fra	2017	på	24%	(ibid.).	Altinget	peger	

på,	at	den	tørre	danske	sommer	samt	den	stigende	bølge	af	klimaorganisationer	og	

kampagner	muligvis	har	påvirket	folkestemningen	i	denne	retning	og	sat	klimaet	øverst:	

“Sidste	sommers	brændende	tørke	har	forstærket	bekymringen	for	klimaforandringer,	

og	miljø	og	klima	er	på	rekordtid	stormet	op	på	vælgernes	dagsorden.”	(ibid.).	Dertil	

udkom	der	sidste	år	en	omdiskuteret	rapport	fra	FN’s	Intergovernmental	Panel	on	

Climate	Change	(IPCC),	der	indsætter,	at	vi	har	ca.	10	år	før	vi	når	tipping	pointet	for	at	

omstille	os	før	klimaforandringerne	er	uforbederlige.	Dette	sætter	valget	i	en	historisk	

og	videnskabelig	vigtig	kontekst	(Information,	2018).	

	 Som	respons	på	den	stigende	folkestemning,	har	8	ud	af	de	9	siddende	partier	i	

Folketinget	udgivet	et	klimaudspil,	hvori	der	på	forskellig	vis	redegøres	for	partiernes	

klimapolitik	og	målsætninger.	Disse	udspil	spiller	på	grund	af	deres	timing	en	vigtig	

rolle	i	den	politiske	debat	og	ligger	til	grund	for	partiernes	argumentationer	indenfor	de	

forskellige	underemner	og	klimaudfordringer.	Vi	vil	derfor	undersøge,	hvordan	et	

udpluk	af	disse	klimaudspil	argumenterer	for	de	forskellige	udmeldinger	og	

målsætninger,	da	vi	mener,	det	kan	give	et	billede	af	partiernes	tilgange	til	klimakrisen	

og	fortælle	hvilken	forståelse	af	emnerne,	partierne	eventuelt	ønsker	at	skabe	hos	

læserne	–	dermed	de	danske	vælgere.	I	de	udvalgte	udspil;	Regeringens	(VLAK),	

Socialdemokratiets	(A)	og	Enhedslistens	(Ø)	vil	vi,	for	at	skabe	overblik	over	de	

forskellige	argumentative	temaer	og	niveauer,	analysere	på	baggrund	af	et	topoikatalog,	

vi	har	udarbejdet,	der	kan	danne	ramme	om	argumenternes	vinkler	og	herigennem	

intentionerne	bag.	Dette	vil	vi	gøre	under	de	tre	overemner;	transport,	landbrug	og	

energi,	som	Klimarådet	definerer	som	de	mest	presserende	sektorer	(Klimarådet,	

2017).		

Hertil	vil	vi	samle	en	fokusgruppe	af	danske	vælgere	for	at	diskutere	disse	

emner,	og	sammenligne	hvilke	topoi	en	sådan	gruppe	gør	brug	af	i	forhold	til	partiernes	

udspil.	Dermed	kan	vi	skabe	overblik	over	partiernes	klimapolitiske	argumenter	op	til	
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valget	2019	samt	diskutere,	hvorvidt	der	opstår	kommunikationsproblemer	mellem	de	

politiske	udspil	og	vælgerne.		

Problemformulering	

Hvordan	vinkler	tre	væsentlige	klimaudspil,	fra	henholdsvis	A,	Ø,	og	VLAK,	de	

klimapolitiske	punkter	transport,	landbrug	og	energi?	Og	hvilke	forskelle	og	ligheder	

gør	sig	gældende	i	vinklingen	af	klimapolitikken	mellem	udspillene	samt	en	gruppe	

vælgere?	

Afgrænsning	
Vi	har	i	vores	analyse	valgt	at	fokusere	på	tre	klimaudspil	fra	henholdsvis	VLAK,	A	og	Ø.	

Vi	har	udvalgt	disse	udspil,	da	de	tre	partiers	klimapolitik	er	nogle	af	dem,	som	er	

særligt	omdiskuteret	lige	nu	grundet	valget.	

	 VLAK’s	klimaudspil	‘Sammen	om	en	grønnere	fremtid’	udkom	i	oktober	2018	

med	Energi-,	Forsynings-,	og	Klimaministeriet	som	afsender.	Som	siddende	

regeringspartier	er	Venstre,	Liberal	Alliance	og	Det	Konservative	Folkeparti	endvidere	

alle	tre	afsendere,	og	udspillet	repræsenterer	derfor	de	gældende	klimamål	for	den	

nuværende	politik.	Dermed	er	det	yderst	relevant	at	vurdere	akkurat	nu,	om	det	er	en	

politik	og	kurs,	som	skal	fortsætte	efter	det	kommende	folketingsvalg.	Dertil	udgør	A’s	

udspil	‘Danmark	skal	igen	være	en	Grøn	Stormagt’,	der	udkom	i	maj	2018,	et	relevant	

bud	på	den	kommende	klimapolitik	efter	valgperioden,	da	de	per	maj	2019	står	til	at	

være	det	førende	parti	i	meningsmålingerne	(Altinget.dk	(2),	2019),	og	dermed	er	det	

førende	oppositionsparti	til	VLAK.	Hertil	vil	vi	inddrage	et	oppositionspartis	udspil,	der	

har	en	markant	anderledes	klimapolitik	og	dermed	argumentation	end	A.	Vi	inddrager	

derfor	Ø’s	udspil	‘En	socialt	retfærdig	vej	til	Det	Grønne	Samfund’.	Klimaudspillene	fra	

De	Radikale	Venstre,	Socialistisk	Folkeparti	og	Alternativet	kunne	også	være	inddraget	

for	at	undersøge	oppositionspartiernes	klimamål,	men	heriblandt	ligger	Ø	øverst	i	

meningsmålingerne	og	siger	dermed	potentielt	mest	om	den	kommende	valgperiodes	

politik	samt	vælgernes	orientering	(Altinget.dk	(2),	2019).	Vi	har	valgt	disse	som	

analyseobjekter,	da	klimaudspil	som	politiske	formuleringer	delvist	redegør	for	de	

generelle	standpunkter	bag	den	partipolitiske	klimadebat.	Som	genre	er	klimaudspil	

forholdsvist	nyt,	og	2018	har	umiddelbart	bragt	de	første	omfattende	udspil,	der	

specifikt	adresserer	klima-	og	miljøpolitik.	Der	er	intet	institutionelt	krav	om,	at	partier	
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udgiver	et	klimaudspil,	men	udspillene	spiller	alligevel	en	rolle	i	valgkampen	2019,	og	vi	

vil	mene,	at	de	kan	give	overblik	over	partiernes	standpunkter.		

	 Gennemgående	er	udspillene	struktureret	omkring	eller	refererer	til	EU-

forpligtelserne	for	CO2-udledninger	i	henholdsvist	2030	og	2050	samt	inddragelse	af	

Parisaftalens	forskellige	målsætninger.	Derudover	indeholder	A	og	Ø’s	udspil	et	forord	

fra	forpersonerne	Mette	Frederiksen	og	Pernille	Skipper,	og	de	har	som	bilag	kapitler	

om	konkrete	finansieringer	af	de	foreslåede	tiltag.		

Alle	tre	klimaudspil	er	indholdsmæssigt	struktureret	omkring	tre	centrale	

overemner,	der	er	i	tråd	med	Klimarådets	definition	af	vigtige	emner	i	klimadebatten.	

Klimarådet	er	et	semi-uafhængigt	råd,	der	er	indsat	af	Energi-,	Forsynings-	og	

Klimaministeriet	for	at	rådgive	VLAK	og	ministerierne	på	politisk	og	videnskabeligt	

niveau	i	forhold	til	klimakrisen.	Én	af	deres	nyere	udmeldinger	er	en	analyse	fra	2017	af	

tre	emner:	“biler,	bønder	og	boliger”,	(Klimarådet,	2017),	de	er	begrebsliggjort	i	denne	

opgave	som	henholdsvis	transport,	landbrug	og	energi.	Altså	har	vi,	efter	gennemgang	af	

klimaudspillene,	valgt	at	udvide	“boliger”	til	at	dække	over	det	bredere	energifelt.	Disse	

emner	gør	sig	umiddelbart	tydelige	i	den	danske	klimadebat,	og	vores	tre	

analyseobjekter	er	som	nævnt	opdelt	efter	selvsamme	emner.	VLAK’s	udspil	har	hertil	

specifikt	opdelt	målsætningerne	i	kapitlerne:	‘Renere	transport	i	by	og	på	land’	

(Transport),	‘Et	effektivt	og	moderne	landbrug’	(Landbrug)	og	‘Grøn	omstilling	af	

boliger	og	erhverv’	(Energi).	Ligeledes	er	Ø’s	udspil	opdelt	i	kapitlerne:	‘Bæredygtig	

transport	for	alle’	(Transport),	‘Fremtidens	landbrug’	(Landbrug)	og	‘Grøn	omstilling	af	

energisektoren’	(Energi).	Dertil	indeholder	A’s	udspil	overordnet	en	betydelig	mængde	

underkapitler	med	emnerne	til	trods	for	ikke	direkte	at	være	kapitelopdelt	på	samme	

vis.			

Vi	vil	derfor	strukturere	vores	analyse	efter	samme	tre	overemner	og	derudover	bruge	

det	som	sortering	i	de	mange	facetter	af	nutidig	klimapolitik.	

Metodeafsnit	

Topik	

Ordet	topik	stammer	fra	ordet	topos,	der	direkte	oversat	betyder	sted;	“Topikken	er	

som	sådan	en	samling	af	vinkler	eller	perspektiver,	hvorfra	man	kan	anskue	en	given	
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sag,	uanset	hvad	sagen	omhandler	(...)	Betegnelsen	for	disse	vinkler	eller	perspektiver	

er	topoi	(og	i	topos	i	ental).”	(Gabrielsen	og	Christiansen,	2010:72).		

“Det,	man	kan	tage	med	sig	fra	Aristoteles’	behandling	af	topikken,	er	først	og	

fremmest	den	metodologi,	som	topikken	rummer	(...)	[D]en	dimension,	hvor	

præmisserne	udfindes,	selekteres	og	etableres,	kan	adresseres	systematisk	(...)”	

(Gabrielsen,	2014:154).	Vi	benytter	ikke	teorien	til	at	skrive	eller	tale	om	en	sag,	og	

derfor	er	det	ikke	os,	der	strategisk	og	systematisk	udvælger	topoi,	men	vi	har	benyttet	

topikken,	for	at	se	på	hvilke	steder	der	argumenteres	ud	fra,	for	yderligere	at	undersøge	

hvilke	der	er	gennemgående	i	hvert	af	de	politiske	klimaudspil.	Det	er	interessant	at	se	

på	hvilke	steder,	der	argumenteres	ud	fra,	fordi	vi	da	kan	belyse;	“(...)	hvor	præmisserne	

udfindes,	selekteres	og	etableres	(...)”	(Gabrielsen,	2014:154).	Interessen	i	at	finde	frem	

til	de	steder,	der	argumenteres	ud	fra,	skyldes	endvidere,	at	stederne,	en	sag	

argumenteres	ud	fra	er	særligt	udvalgte:	“Man	udfinder,	selekterer	og	etablerer	med	

andre	ord	ikke	blot	en	sags	præmisser,	fordi	de	passer	til	sagen.	Man	gør	det	i	lige	så	høj	

grad,	fordi	man	har	interesse	i,	at	sagen	diskuteres	på	en	særlig	måde.”	(Gabrielsen,	

2014:154).	Kort	og	godt	bruges	topikken	i	denne	sammenhæng	til	at	se	på	

intentionerne	bag	argumenterne	i	VLAK’s,	A’s	og	Ø’s	klimaudspil,	da	vi	arbejder	ud	fra	

netop	den	forestilling,	at	argumenterne	er	særligt	udvalgte.		

Topoikatalogets	udformning	

“En	konkret	måde,	hvorpå	topikken	kan	udnyttes	analyserende	og	kritisk,	er	i	forhold	til	

en	given	debat	(...)	Dette	kan	gøres	ved	at	opstille	et	topoikatalog	over	debatten	(...)	

(Gabrielsen,	2014:155).	Selvom	det	ikke	er	en	debat,	vi	beskæftiger	os	med,	kan	

udarbejdelsen	af	et	topoikatalog	give	os	en	konkret	måde	at	opstille,	hvilke	steder	der	

argumenteres	ud	fra.	Derfor	har	vi	til	dette	benyttet	vejledningen	fra	teksten	‘Topisk	

analyse	(vinklingsanalyse)’	af	Jonas	Gabrielsen	fra	2019.	Vi	ønsker	ikke	at	se	på	

gyldigheden	af	argumenterne,	men	i	første	omgang	vil	vi	lave	en	komparativ	analyse	af	

de	tre	udspil	for	at	se	på	forskelle	og	ligheder	i	brug	af	topoi.		

Først	har	vi	gennemlæst	materialet	og	i	gruppen	fundet	frem	til	de	umiddelbare	

vinkler,	der	er.	Det	har	vi	gjort	for	yderligere	at	skabe	overblik	over	mønstrene	af	topoi.	

Vi	har	blandt	andet	fundet	frem	til	række	tematiske	topoi:	“Tematiske	topoi	knytter	sig	

til	de	forskellige	måder,	man	indholdsmæssigt	kan	anskue	en	sag	på.”	(Gabrielsen	og	

Christiansen,	2010:73)	og	niveautopoi,	også	kendt	som	modsætningstopoi:	“Når	man	
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tænker	i	modsætninger,	tænker	man	i	begrebspar	bestående	af	to	begreber,	der	peger	i	

hver	sin	retning.”	(Gabrielsen	og	Christiansen,	2010:75).	Herefter	valgte	vi	at	benytte	en	

simpel	struktur	i	form	af	et	skema,	hvor	vi	kunne	indsætte	de	diverse	argumenter,	vi	

fandt	relevante.	Først	og	fremmest	valgte	vi	at	opdele	udspillene	i	emner,	som	beskrevet	

tidligere	i	afgrænsningen,	efter	landbrug,	energi	og	transport.	Derefter	har	vi	i	skemaet	

opsat	to	kolonner,	hvor	niveautopoiene	står	yderst	til	venstre,	mens	selve	citatet	er	

indsat	i	kolonne	to.	De	forskellige	tematiske	topoi	har	vi	givet	farvekoder	(se	bilag	1)	

For	at	udvælge	de	relevante	topoi	har	vi	gennemlæst	udspillene	igen	og	derefter	udvalgt	

de	tematiske	topoi	og	niveautopoi,	som	gik	igen	og	dominerede	alle	tre	emner	i	alle	tre	

udspil.	Derefter	har	vi	indsat	de	topoi,	der	passede	ind	i	niveautopoiene,	og	derefter	

givet	de	forskellige	udtryk	eller	ord	farvekoder	efter	de	tematiske	topoi.	Inden	selve	

udarbejdelsen	af	analysen,	har	vi	gennemgået	emnerne	landbrug,	energi	og	transport	i	

kataloget	for	at	udpege	hvilke	topoi,	der	ofte	går	igen	i	alle	tre	udspil,	samt	hvilke	topoi	

der	adskiller	sig	fra	de	andre	udspil.	Dette	gjorde	vi	endvidere	for	at	blive	klogere	på,	

hvor	tyngden	af	de	forskellige	topoi	ligger	i	de	tre	udspil.	Altså	kan	vi	gennem	en	

topoianalyse	blive	klogere	på,	hvordan	sagen	anskues	i	teksten,	og	dermed	kan	vi	holde	

det	op	imod	de	topoi,	der	i	mindre	grad	lægges	vægt	på.		

I	følgende	afsnit	vil	vi	gennemgå	de	dominerende	topoi,	vi	har	fundet	frem	til,	

samt	uddybe	hvordan	vi	inddrager	dem.	

Begrebsafklaring	af	tematiske	topoi	

Social	lighed:	inddrages	især	i	lyset	af	argumenter	som:	“Provenuet	fra	en	sådan	

forbrugsafgift	(...)	sendes	tilbage	til	folk	med	lav-	og	mellemindkomster	gennemen	

forøgelse	af	den	grønne	check.”	(Ø,	2019:19).	Det	forstås	derfor	som	vinklinger,	hvor	

klasselag	og	ligelig	fordeling	af	ressourcer	og	udgifter	bruges.	Dertil	også	argumenter	

med	referencer	til	social	opdeling,	og	kulturforståelser,	der	henvender	sig	til	

samfundslag	og	forskellige	målgrupper.	(se	for	eksempel	brug	af	“direktøren”	og	

“børnefamilien”	(Ø,	2019:14)).	

Industri:	finder	vi	i	argumenter,	hvor	virksomheder	og	industriinstanser	

inddrages.	Eksempelvis:	“	Langt	hovedparten	af	provenuet	sendes	tilbage	til	

virksomhederne	som	støtte	til	grøn	omstilling,	så	ingen	behøver	at	dreje	nøglen	om,	

men	får	stærk	tilskyndelse	til	at	omstille	energiproduktionen	i	
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fremstillingsvirksomhederne.”	(V,	2018:24).	Dette	vinkler	argumentet	i	forhold	til	

virksomheders	funktioner	og	påvirkninger	på	industrisektorer	og	strukturer	herom.		

Ros:	definerer	vi	som	steder,	hvor	vi	finder,	at	afsender	på	forskellig	vis	

påskønner	sig	selv	eller	andre	instanser.	Diverse	argumenter	ses	for	eksempel	at	sætte	

Danmark	og	dets	omstilling	i	positivt	lys	eller	vinkle	argumenterer	således	for	at	styrke	

eget	etos:	“Dette	udspil	bidrager	med	markante	drivhusgasreduktioner.	Det	er	det	første	

sammenhængende	og	mest	effektfulde	klimaudspil	(...)	der	endnu	er	set	fra	en	dansk	

regering.”	(V,	2018:39).	

Miljø:	kan	virke	selvsagt	i	et	klimaudspil,	men	vi	noterer	disse	vinklinger	som	

argumenter,	der	eksempelvis	italesætter	natur-,	vand-	og	luftforurening	og	påvirkninger	

på	dyreliv	frem	for	klimakrisen	og	drivhusgasudledninger.		

Økonomi:	bruger	vi,	i	modsætning	til	industri,	til	argumenter,	der	referer	til	

større	økonomiske	strukturer	eller	præsenterer	strategier,	som	involverer	finansielle	

afgifter,	indkomster	og	investeringer.	Dette	ser	vi	for	eksempel	i	investeringsplaner	

som:	“Regeringen	afsætter	derfor	en	pulje	på	100	mio.	kr.	til	midlertidigt	at	hæve	

skrotpræmien	for	ældre	dieselbiler.”	(V,	2018:22).	

Velvære:	forstås	som	vinklinger,	der	refererer	til	velfærdsstaten	eller	funktioner	

og	forståelser	af	befolkningens	velbefindende	og	livskvalitet.	Dette	ser	vi	som	at	kunne	

trække	på	modtagers	forståelse	af	rettigheder	og	værdier	(eksempelvis	under	

velfærdsbegrebet),	og	potentielt	som	noget	der	skal	beskyttes:	“Kommissionen	skal	

også	komme	med	forslag	til,	hvordan	man	kan	sikre	alternative	indtægtskilder	til	

finansiering	af	det	danske	velfærdssamfund	(...)”	(V,	2018:17).	

Beskæftigelse:	kan	være	argumenter,	der	vinkler	en	sags	konsekvenser	og	

påvirkning	på	borgernes	jobs.	I	modsætning	til	industri	ses	dette	i	kontekst	med	

borgerens	individuelle	ansættelser:	“Landbruget	er	en	enestående	vækstmotor,	som	

skaber	arbejdspladser	til	mennesker	i	hele	landet”	(A,	2018:21).	

Tid:	ser	vi	som	udtalelser,	der	inddrager	tidshorisonter	i	argumentet:	“Det	er	

regeringens	mål,	at	der	efter	2030	ikke	længere	sælges	nye	benzin-	og	dieselbiler	i	

Danmark.”	(V,	2018:4).	

Ris:	definerer	vi	som	argumenter,	hvor	afsender	aktivt	taler	ned	eller	negativt	

formulerer	andre	instansers	tilstande	eller	udsagn.	Dette	kan	for	eksempel	være	

partiernes	udspil,	der	negativt	inddrager	eller	referer	til	andre	partier	og	deres	politik	

samt	industrier	eller	sektorer.	
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Forskning:	er	selvsagt	argumenter,	der	inddrager	sig	fremtidig	forskning	og	

udvikling	i	teknologi	og	videnskab.	Enten	for	at	kommentere	på	forskningens	tilstand	

eller	for	at	målsætte	sig	fremtidig	udvikling	eller	investering:	“Der	blev	med	

energiaftalen	i	juni	2018	aftalt	at	styrke	de	statslige	midler	til	forskning,	udvikling	og	

demonstration	inden	for	energiteknologi	og	klima.”	(V,	2018:40).	

Begrebsafklaring	af	niveautopoi	

	 Individniveau:	forstår	vi	som	argumenter,	der	holder	sig	på	et	niveau,	der	

beskæftiger	sig	med	konsekvenser	og	effekter	for	forbrugere,	borgere	og	vælgere.	Vi	ser,	

at	disse	argumenter	henvender	sig	til	en	kontekst,	som	modtageren	forstår	gennem	sit	

eget	liv	og	omgangskreds.	Dette	kan	eksempelvis	ses	i	argumenter,	der	bygger	på	

forbrugsændringer,	der	vedkommer	den	almene	borger:	“Vi	bruger	energien,	når	vi	

tænder	lyset	eller	opvaskemaskinen.	Eller	når	vi	varmer	vores	huse	op.	Derfor	har	det	

stor	betydning	for	den	grønne	omstilling	(...)”	(A,	2018:18).	Hermed	relateres	der	til	

modtagerens	individuelle	sfære:	“Når	man	argumenterer	på	individniveau,	appellerer	

man	således	typisk	til	publikums	ønske	om	personlig	vinding	(...)”	(Gabrielsen	og	

Christiansen,	2010:77).	

	 Samfundsniveau:	finder	vi,	at	hovedparten	af	klimaudspillene	befinder	sig	på.	

Disse	udspil	præsenterer	politiske	strategier	og	argumenterer	derfor	ofte	på	et	niveau,	

der	skal	forstås	i	en	større	kontekst.	Denne	tilgang	kan	også	appellere	til	modtagers	

referenceramme	om	fællesskab:	“(...)	man	appellerer	til	medmenneskelighed	og	

fællesskabets	ånd,	når	man	argumenterer	på	samfundsniveau.”	(Gabrielsen	og	

Christiansen,	2010:77).	

	 Globalt:	definerer,	vi	som	vinklinger	der	bringer	argumentet	ud	i	kontekst	med	

verdenssituationen	politiskt	eller	geografiskt.	Dette	niveau	tages	for	eksempel	i	brug,	

når	et	argument	sættes	i	kontekst	med	specifikke	internationale	relationer	som	EU,	

Parisaftalen	eller	FN.	Dette	er	muligvis	for,	bevidst	eller	ubevidst,	at	sætte	den	danske	

omstilling	i	relief	og	forklejne	påvirkningen	af	de	danske	udledninger.				

	 Forandring:	Her;	“(...)appellerer	man	typisk	til	nytænkning	og	udvikling	(...)”	

(Gabrielsen	og	Christiansen,	2010:78).	Ø’s	argumentation	lægger	næsten	udelukkende	

vægt	på,	at	landbruget	skal	gennemgå	en	forandring,	når	de	skriver:	“Vi	er	oppe	mod	

tunge,	økonomiske	interesser	i	landbruget,	hos	olieselskaber	og	hos	andre,	der	har	tjent	

meget	på	at	belaste	klimaet,	men	skal	vænne	sig	til	markant	mindre.”	(Ø,	2019:3).	
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Tradition:	“Anvender	man	toposen	tradition,	finder	man	(...)	argumenter,	der	

bygger	på	den	antagelse,	at	fremtiden	bør	være	ligesom	fortiden.”	(Gabrielsen	og	

Christiansen,	2010:78).	A’s	udspil	vinkler	primært	landbruget	ud	fra	traditionstoposet:	

“Dansk	landbrug	er	i	dag	blandt	de	mest	klimaeffektive	i	verden	og	er	på	mange	måder	

et	foregangsland.	F.eks.	har	dansk	landbrug	reduceret	udledningen	af	drivhusgasser	

med	20	pct.	fra	1990	til	2015.	Vi	er	altså	langt	i	Danmark.”	

Partipolitisk:	omhandler	steder,	hvor	der	fokuseres	specifikt	på,	at	partiet	selv	

eller	andre	partier	gør	det	godt	eller	skidt	samt	mulig	apellering	til	modtagerens	egen	

forståelse	af	partiet	og	dets	historie:	“I	juni	2018	samlede	regeringen	alle	Folketingets	

partier	om	den	grønneste	og	bredeste	energiaftale	i	Danmarkshistorien.”	(VLAK,	

2018:4).		

Opsamling	

Efter	endt	analyse	af	ovenstående	topoi,	er	det	meningen,	at	vi	kan	se,	hvordan	den	

fremførte	argumentation	er	vinklet,	samt	se	om	der	vinkles:	“(...)(for)	ensidigt,	så	

centrale	vinkler	og	niveauer	(bevidst)	ignoreres	(...)	(Gabrielsen,	2019:299).	Derudover	

vil	vi	benytte	fokusgruppeinterview	for	at	sammenholde,	hvordan	der	vinkles	i	en	

gruppe	almene	borgere.	Det	vil	vi	gøre	for	at	se	nærmere	på,	om	der	er	

overenstemmelse	mellem	partiernes	vinkling	og	et	udsnit	af	en	gruppe	borgere.	Det	er	

blandt	andet	interessant	at	finde	ud	af,	om	deltagerne	af	fokusgruppeinterviewet	gør	

brug	af	de	samme	topio	eller	ej,	og	dermed	hvorvidt	de	tre	udspils	topoi	er	for	ensidige	i	

forhold	til	deltagerne.	Hvis	der	i	de	diverse	udspil	er	for	stor	afvigelse	af	topoi	fra	

deltagernes,	kan	det	betyde,	at	gruppen	ikke	accepterer	deres	belæg,	og	at	de	dermed	

ikke	accepterer	de	konkrete	forslag	i	udspillene.	Det	er	heri,	vi	ser	et	eventuelt	

kommunikationsproblem.	

Fokusgruppe	

I	vores	projekt	har	vi	valgt	at	benytte	os	af	fokusgruppeinterview	som	metode	til	at	

blive	klogere	på,	hvordan	vores	deltagere	i	fællesskab	diskuterer,	hvad	de	ser	og	hører	i	

den	danske	klimadebat.	Klima	er	efterhånden	blevet	en	stor	del	af	den	politiske	debat,	

og	mange	har	en	mening	om	emnet.	Vores	fokusgruppeinterview	kan	vise,	hvordan	

sociale	grupper	skaber	mening	om	emnet	gennem	social	interaktion,	og	hvordan	de	

konstruerer	deres	individuelle	forståelser	i	fællesskab	(Halkier,	2009:13).	
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Fokusgruppeinterviewet	kan	også	give	os	koncentreret	data	om	klimadebatten	uden,	at	

vi	skal	være	for	påtrængende	over	for	deltagerne,	da	vi	ikke	udspørger	deltagerne,	som	

man	gør	i	individuelle	interviews.	Havde	vi	valgt	at	gøre	brug	af	individuelle	interviews,	

ville	vi	ikke	få	det	sociale	aspekt	(Halkier,	2009:49).	

		 Vi	forstår	fokusgruppen	ud	fra	et	socialkonstruktivistisk	perspektiv.	Mennesker	

danner	meninger	og	forståelser	af	omverdenen,	når	de	indgår	i	samspil	med	andre.	Man	

reproducerer	viden	og	fortolkning	af	verden	med	menneskene	omkring	en,	og	man	

konstruerer	dermed	normer	for,	hvad	der	er	acceptabelt	og	uacceptabelt	(Bengt-

Pedersen,	Klausen,	2013).		

		 Vi	vil	bruge	vores	fokusgruppeinterview	for	at	finde	ud	af,	hvordan	deltagerne	

selv	vinkler	klimadebatten	igennem	interaktion	med	hinanden,	og	hvilke	fælles	

forståelser	af	debatten	de	skaber	i	interviewet.	Ud	fra	deres	vinkler	kan	vi	analysere	os	

frem	til,	hvilke	topoi	de	umiddelbart	finder	relevante,	og	hvilke	topoi	de	gennem	

samtalen	taler	sig	frem	til	i	fællesskab.	Dette	er	interessant,	da	vi	efterfølgende	vil	

sammenholde	vores	data	med	de	forskellige	partiers	klimaudspil	for	at	se,	hvor	der	

eventuelt	kan	være	fælles	vinkler,	og	hvor	de	afviger	fra	hinanden,	og	hvor	der	kan	

opstå	kommunikationsproblemer.	Ud	fra	vores	deltageres	svar	og	resultatet	af	vores	

topoianalyse	af	udspillene,	kan	vi	diskutere,	hvor	relaterbare	udspillene	er	for	den	

almene	borger.	

Hvad	har	vi	gjort?	
Vi	har	valgt	at	benytte	den	blandede	tragtmodel	til	at	strukturere	vores	interview.	Vi	vil	

starte	ud	med	at	stille	vores	deltagere	åbne	og	brede	spørgsmål	for	dernæst	at	snævre	

samtalen	ind	på	vores	egentlige	forskningsinteresse	ved	brug	af	mere	specifikke	

spørgsmål.	Den	giver	plads	til,	at	deltagerne	har	mulighed	for	at	bidrage	med	deres	eget	

perspektiv	på	det	overordnede	emne	og	til	at	interagere	med	hinanden.	Derudover	

forestiller	vi	os,	at	vi	med	tragtmodellen	også	får	belyst	vores	egen	forskningsinteresse	

ved	indsnævringen	af	spørgsmålene	hen	mod	afrundingen	af	interviewet	(Halkier,	

2009:40-41).		

En	af	de	første	overvejelser,	vi	skal	gøre	os,	er,	hvem	der	skal	deltage	og	hvor	

mange.	For	at	vi	sikre	os	at	have	en	samtale,	hvor	der	er	mulighed	for	at	alle	kommer	til	

orde,	og	at	vi	stadig	kan	styre	samtalen,	bestræber	vi	os	på	at	få	5	–	6	deltagere.	Det	er	

vigtigt	for	os,	at	forhåndsviden	om	emnet	hos	vores	deltagere	ikke	er	et	kriterium	for	
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deltagelse.	Vi	vil	gerne	have	flere	forskellige	perspektiver.	Vi	kan	risikere,	at	der	

kommer	til	at	være	et	skel	i	forhold	til	eksisterende	erfaringsgrundlag	om	emnet,	og	at	

det	bliver	svært	for	deltagerne	at	kommunikere	på	niveau	med	hinanden.	Vi	vil	så	vidt	

muligt	undgå,	at	nogen	føler	de	ved	for	lidt	og	dermed	ikke	tør	deltage	i	samtalen,	og	

omvendt	at	nogen	vil	styre	samtalen	(Halkier,	2009:28).	

																		Vi	bestræber	os	på,	at	deltagerne	ikke	skal	være	nogen	vi	kender,	da	vi	

sandsynligvis	kender	deres	holdninger	i	forvejen.	Deltagerne	skal	heller	ikke	kende	

hinanden,	da	det	derfor	kan	tænkes,	at	de	spørger	mere	ind	til	hinandens	perspektiver	

og	holdninger,	eftersom	de	ikke	har	kendskab	til	disse	på	forhånd	(Halkier,2009:29).	Vi	

forestiller	os	derfor,	at	samtalen	glider	lettere.	Aldersmæssigt	vil	vi	gerne	have	et	bredt	

perspektiv,	og	vi	har	derfor	valgt	at	lave	en	aldersgruppe,	der	hedder	18	–	50.	Vi	har	

valgt	at	starte	ved	18	år,	da	det	er	her,	man	får	stemmeret.	Den	arbejdsmæssige	

baggrund	hos	vores	deltagere	er	underordnet,	da	vi	gerne	vil	favne	så	bredt	som	muligt.	

Vi	kunne	have	valgt	at	snævre	ind,	og	undersøge	hvad	én	særlig	gruppe	af	befolkningen	

mener,	men	vi	vurderede,	at	det	kunne	blive	kompliceret	at	finde	deltagere	til	

interviewet,	med	den	korte	tid	vi	havde	til	rådighed.		

For	at	rekruttere	deltagere	til	vores	fokusgruppeinterview	har	vi	valgt	at	gøre	

brug	af	facebookopslag,	vi	alle	tre	har	slået	op	på	vores	facebookprofiler.	Vi	har	

opfordret	vores	venner	til	at	dele	opslaget	for	således	at	nå	ud	til	mennesker,	vi	ikke	

kender	på	forhånd.	Vi	udarbejder	opslaget	i	fællesskab	og	lægger	vægt	på,	at	der	intet	

behov	er	for	et	særligt	kendskab	til	klimadebatten.	Vi	beskriver	i	opslaget,	hvad	

fokusgruppeinterviewet	handler	om,	men	vi	er	opmærksomme	på	ikke	at	give	alle	

detaljer,	da	vi	ikke	ønsker,	at	deltagerne	forbereder	sig	inden.	Vi	afholder	

fokusgruppeinterviewet	i	et	grupperum	på	en	læsesal,	hvor	vi	lukker	døren,	så	vi	kan	

sidde	privat,	uden	at	nogen	udefra	lytter	med.		

Spørgeguide	

I	udarbejdelsen	af	vores	spørgeguide	må	vi	have	in	mente,	at	vi	har	valgt	at	benytte	os	af	

den	blandede	tragtmodel,	da	den	danner	grundlag	for	strukturen	af	interviewet	og	

dermed	spørgeguidens	indhold	(Halkier,	2009:41).		

Som	introduktion	vil	vores	moderator	byde	velkommen	til	deltagerne	og	

introducere	til	interviewets	program	og	grundregler,	og	hvilke	roller	vi,	projektgruppen,	

hver	især	vil	have.	Vi	sørger	for	en	kort	introduktion	til	vores	projekt,	men	vi	siger	ikke	
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noget	konkret	om,	hvad	vi	skal	bruge	fokusgruppeinterviewet	til.	Dette	er	for	at	ingen	af	

deltagerne	får	fornemmelsen	af,	at	de	skal	præstere	noget	særligt	for,	at	vi	kan	bruge	

deres	deltagelse	til	noget.	Derefter	afholder	vi	en	runde,	hvor	deltagerne	kan	

præsentere	sig	for	hinanden.	

I	og	med	at	vi	gør	brug	af	tragtmodellen,	starter	vi	ud	med	en	forholdsvis	åben	

samtale	om	klimadebatten	i	Danmark.	Vi	vil	starte	ud	med	åbne	og	korte	

startspørgsmål,	der	kan	bruges	til	at	indlede	samtalen	og	lade	vores	deltagere	få	talt	sig	

varme.	Gennem	de	åbne	spørgsmål	får	vi	kendskab	til	deres	umiddelbare	vinkler	på	

klimadebatten.	Deltagerne	får	mulighed	for	at	få	kendskab	til	hinandens	umiddelbare	

holdninger,	hvilket	kan	bidrage	til	at	den	nervøsitet,	de	eventuelt	kan	sidde	inde	med,	

forsvinder,	jo	mere	der	kommer	gang	i	samtalen.	Efter	nogle	åbne	startspørgsmål	vil	vi	

begynde	at	indsnævre	spørgsmålene	til	mere	specifikke	spørgsmål	for	at	få	besvaret	de	

spørgsmål,	de	eventuelt	ikke	har	svaret	på	i	den	mere	åbne	samtale.	Dette	kræver,	at	

denne	del	af	spørgeguiden	er	mere	specifik,	sådan	så	vi	ikke	glemmer	at	få	belyst	vores	

egne	forskningsinteresser	i	interviewet	(Halkier,	2009;40-41).	Vi	vil	i	denne	del	af	

spørgeguiden	udarbejde	mere	konkrete	startspørgsmål,	og	i	forlængelse	af	dette	vil	vi	

udarbejde	målrettede	opfølgningsspørgsmål,	der	kan	være	inspireret	fra	vores	

topoikatalog.	Således	sikrer	vi	en	overensstemmelse	mellem	teori	og	spørgsmål	

(Halkier,	2009:41).	Vi	udarbejder	derudover	hjælpespørgsmål,	der	kan	stilles	i	tilfælde	

af,	at	vores	deltagere	har	behov	for	at	blive	sporet	yderligere	ind	på	emnet.	Til	slut	

udarbejder	vi	en	outroduktion,	hvor	deltagerne	har	mulighed	for	at	komme	med	

feedback.	Vi	vil	desuden	forklare	deltagerne,	hvad	vi	overordnet	har	noteret	os,	således	

de	ikke	sidder	tilbage	med	en	følelse	af,	at	de	er	i	tvivl	om,	hvad	deres	deltagelse	har	

betydet	for	projektet,	og	hvilke	dele	vi	lægger	fokus	på.	

I	forlængelse	af	vores	spørgeguide	udarbejder	vi	også	en	observationsguide,	da	to	

gruppemedlemmer	vil	sidde	og	tage	noter	under	interviewet.	

Interviewet	i	praksis	

For	at	sikre	os	at	vores	fokusgruppeinterview	vil	foregå	gnidningsfrit,	er	det	nødvendigt,	

at	vi	gør	os	nogle	overvejelser	inden,	både	etiske	og	praktiske,	så	vi	undgår	faldgruber.	

Som	nævnt	kan	politik	og	herunder	klimapolitik	være	et	ømtåleligt	emne,	hvor	nogle	

kan	have	stærkere	holdninger	end	andre.	Derfor	må	vi	være	opmærksomme	på	at	føle	

situationen	og	mærke	efter,	hvornår	vi	eventuelt	skal	gribe	ind,	for	eksempel	hvis	nogen	
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dominerer	samtalen	mere	end	andre,	eller	nogen	holder	sig	tilbage.	Vi	skal	altså	gøre,	

hvad	vi	kan	for	at	hjælpe	deltagerne	uden	at	tage	ordet	fra	dem.	Ifølge	Puchta	og	Potter,	

der	beskrives	som	repræsentanter	for	et	socialkonstruktivistisk	perspektiv	på	

fokusgrupper,	skal	fokusgruppens	moderator	besidde	særlige	kvaliteter	(Halkier,	

2009:50).	Først	skal	man	sørge	for,	at	stemningen	holdes	uformel,	og	også	selv	være	det	

i	sit	kropssprog,	sin	påklædning	og	sin	samtalestil.	Dette	er	noget,	vi	vil	forsøge	at	

efterstræbe,	da	vi	gerne	vil	holde	det	uformelt,	for	at	deltagerne	kan	føle	sig	trygge.	

Derudover	skal	man	som	moderator	få	deltagerne	til	at	agere	og	tale	sammen	og	

endvidere	få	dem	til	at	forholde	sig	til	emnerne	i	fokusgruppen	–	også	på	tværs	af	

eventuelle	forskellige	meninger	og	erfaringer.	Til	slut	skal	man	som	moderator	få	

deltagerne	til	at	producere	varierede	meninger	i	samspil	med	hinanden	(Halkier,	

2009:50).	Det	er	altså	vigtigt,	at	den	person,	vi	vælger	som	moderator,	er	godt	klædt	på	

til	at	kunne	styre	samtalen.	Vi	optager	interviewet,	og	dette	gør	vi	opmærksom	på	i	

introduktionen.	Derudover	gør	vi	klart,	at	deres	deltagelse	er	anonym.	

Analyse	

I	vores	analyse	vil	vi	sammenholde	de	tre	udspil	for	at	se	på,	hvordan	de	vinkler	

landbrug,	energi	og	transport	ud	fra	de	tematiske	topoi	og	niveautopoi	(jf.	

Begrebsafklaring	af	udvalgte	tematiske-	og	niveautopoi),	som	vi	har	fundet	gennem	

udarbejdelsen	af	vores	topoikatalog.	Vores	topoikatalog	i	bilag	1	giver	os	en	oversigt	

over,	på	hvilke	områder	de	forskellige	udspil	adskiller	sig	og	er	ens.	

Politiske	partier	vil	ofte	tale	ud	fra	topoi,	der	understøtter	deres	politik.	Som	nævnt	i	

metodeafsnittet	om	topik	hviler	forskellige	argumenter	ofte	på	strategiske	udvalgte	

steder	at	tale	fra.	

Landbrug	

I	denne	del	struktureres	analysen	i	første	del	ud	fra	de	tematiske	topoi	økonomi,	

industri	og	beskæftigelse	samt	niveautopoiene	samfund	vs.	globalt.	I	anden	del	vinkles	

der	ud	fra	de	tematiske	topoi	miljø,	ris	og	ros	samt	tradition	vs.	forandring.	Af	vores	

katalog	fremgår	det,	at	ovennævnte	topoi	er	særligt	fremtrædende	i	denne	del	om	

landbrug.	⎯	Omend	de	yderligere	gør	brug	af	andre	topoi	i	forbindelse	med	landbrug,	

der	også	optræder	i	analysen.	
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Betydningen	af	økonomi,	industri	og	beskæftigelse	i	Danmark	og	globalt	
I	A’s	udspil	kombineres	toposen	økonomi	flere	gange	med	beskæftigelse	som	i	følgende	

eksempler:	“Derfor	skal	vi	også	være	stolte	af	dansk	landbrug.	Landbruget	er	en	

enestående	vækstmotor,	som	skaber	arbejdspladser	til	mennesker	i	hele	landet.”	

(A,2018:21)	og:	”Cirka	to	tredjedele	af	vores	areal	er	under	plov.	Og	i	vores	lille	land	

producerer	vi	fødevarer	nok	til	at	brødføde	mere	end	tre	gange	flere	men-nesker,	end	vi	

selv	er.	Det	er	godt.	Vi	har	brug	for	eksportindtægterne	og	de	medfølgende	job.”	(A,	

2018:21).	Ved	brug	af	udtryk	som	“vækstmotor”	og	“eksportindtægter”	vinkler	de	ud	fra	

toposet	økonomi.	Desforuden	skaber	de	en	forståelse	af,	at	beskæftigelse	skal	

medtænkes	i	de	forskellige	klimatiltag	inden	for	landbrug,	når	de	benytter	udtryk	som	

“skaber	arbejdspladser”	og	“de	medfølgende	jobs”.	Foruden	at	tale	ind	i	disse	topoi,	

vinkler	de	også	landbrug	positivt.	Eksempelvis	er	udtrykket	“vækstmotor”	positivt	ladet	

og	danner	sammen	med	“skaber	arbejdspladser”	en	forståelse	af,	at	et	landbrug	i	vækst	

er	positivt,	fordi	det	ikke	kun	løfter	dansk	økonomi,	men	også	skaber	jobs.	Dermed	

sikrer	det	også	enkelte	personers	jobs	og	de	enkelte	borgeres	økonomi.	Derfor	skinner	

individ	niveautoposet	også	igennem	her.	

Landbrug	er	altså	godt	for	samfundsøkonomien	samt	for	den	enkelte	ansattes	

økonomi,	og	det	er	derfor,	at	vi	endvidere	skal	være	stolte	af	landbruget.	Det	

efterfølgende	eksempel,	der	omhandler	produktion	af	fødevarer	til	flere	mennesker,	end	

vi	selv	er,	fremhæver	gennem	denne	pointe	at	landbruget	også	sikrer	føde	til	andre	

lande,	og	derved	kan	argumentet	betragtes	ud	fra	et	globalt	niveautopos.	Da	det	

samtidig	sikrer	indtægter	gennem	eksport	samt	jobs,	anskuer	A	ikke	blot	landbrugets	

produktion	som	godt	i	en	global	kontekst	men	også	som	en	gevinst	for	det	danske	

samfund	–	og	dermed	ud	fra	et	samfundsmæssigt	niveautopos.	

I	VLAK’s	klimaudspil	formes	dansk	landbrug	ikke	mindst	ud	fra	et	globalt	

toposniveau	men	også	gennem	en	sammenligning	med	andre	europæiske	lande,	hvor	

Danmark	italesættes	som;	”(...)	et	af	de	mest	miljøvenlige	og	effektive	landbrug	i	

Europa.”	(VLAK,	2018:27).	I	forlængelse	af	denne	formulering	fokuseres	der	i	VLAK’s	

udspil	på	det	tematiske	topoi	økonomi.	Frem	for	i	denne	sammenhæng	at	inddrage	

toposet	beskæftigelse	som	A,	står	økonomi	sammen	med	topoiene	forskning	og	industri:	

“Den	udvikling	skal	fortsættes	og	styrkes	gennem	forskning	i	udvikling	af	nye	

teknologiske	løsninger.	På	den	måde	kan	vi	skabe	nye	eksportmuligheder	inden	for	grøn	

teknologi	–	og	fastholde	landbrugets	konkurrenceevne.”	(VLAK,	2018:27)	og	“Det	skal	
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ske	på	en	måde,	så̊	danske	landmænd	fortsat	er	konkurrencedygtige	(...)	VLAK	vil	

desuden	igangsætte	en	målrettet	forskningsindsats,	der	skal	give	den	nødvendige	viden	

til	at	nedbringe	landbrugets	udledninger	i	fremtiden.”	(VLAK,	2018:5).	VLAK	refererer	

altså	til	landbruget	som	en	industri,	der	i	forvejen	er	miljøvenlig,	og	de	gør	da	brug	af	

toposet	miljø.	De	referer	endvidere	i	denne	sammenhæng	til,	at	landbruget	har	

gennemgået	en	“udvikling,	som	skal	fortsættes”.	Derfor	skal	løsningen	til	flere	

klimavenlige	tiltag	findes	gennem	forskning,	der	kan	skabe	teknologiske	løsninger,	som	

kan	nedbringe	udledninger	i	fremtiden.		

Foruden	at	fokuserer	på	forskning	som	en	løsning,	påpeger	VLAK	implicit	

gennem	“eksportmuligheder”,	at	det	danske	samfund	kan	tjene	penge	på	at	eksportere	

de	nye	løsninger	af	grøn	teknologi,	samt	at	landmænd	fortsat	er	konkurrencedygtige	og	

fastholder	sin	konkurrenceevne	–	og	på	den	vis	ikke	udkonkurreres	af	andre	lande.	

Både	“konkurrenceevne”,	”konkurrencedygtige”	og	“eksportmuligheder”	henviser	til	en	

forståelse	af,	at	den	nationale	økonomi	er	betinget	af,	hvordan	landets	konkurrenceevne	

og	eksportmuligheder	gør	sig	gældende	på	det	internationale	marked.	Derfor	er	

økonomi	et	topos,	der	går	igen	i	VLAK’s	klimaudspil.	Dertil	kan	man	argumentere	for,	at	

både	det	samfundsmæssige	og	globale	niveautopoi	underforstået	er	repræsenteret	i	

denne	forståelse.	Dette	fremstiller	tilmed	landbruget	som	en	vigtig	del	af	Danmarks	

økonomi,	der	er	i	konkurrence	med	andre	og	derfor	som	en	vigtig	del	af	prioriteringen,	

når	man	skal	debattere	klima.	

Det	tredje	udspil,	vi	beskæftiger	os	med,	er	som	nævnt	Ø’s.	Ø	benytter,	ligesom	

VLAK,	toposet	økonomi	i	forbindelse	med	toposet	industri	gentagne	gange.	Dette	

understreger	deres	fremstilling	af	landbruget	som	en	del	af	den	industri,	de	mener,	

udleder	mest	CO2,	og	derfor	skal	betale	for	udledningen	som	for	eksempel	i	dette	citat:	

“Enhedslisten	vil	indføre	CO2-afgift	på	landbrugsproduktion.	(...)	Som	udgangspunkt	

vurderer	Det	Miljøøkonomiske	Råd,	at	afgiften	ikke	vil	påvirke	priserne	i	butikkerne,	da	

landbrugsvarer	er	udsat	for	international	konkurrence.	Problemet	er	dog,	at	hvis	

forbruget	ikke	ændres,	vil	hylderne	blot	blive	fyldt	af	udenlandske	varer,	der	ikke	er	

pålagt	CO2-afgift.”	(Ø,	2019:19).	Det	danske	landbrug	vil	altså	blive	presset	til	at	sælge	

deres	produkter	til	samme	pris	som	før,	fordi	den	internationale	konkurrence	lægger	

pres	på.	Samtidig	skal	forbrugeren	være	kritisk	og	vælge	de	produkter,	der	er	

klimavenlige	frem	for	de	udenlandske	varer,	der	presser	den	danske	industri.	For	at	

konkurrencen	mellem	det	danske	landbrug	og	det	udenlandske	landbrug	er	rimelig,	
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indføres	afgiften;	”(...)	i	forventning	om,	at	andre	industrialiserede	lande	i	tilsvarende	

grad	begrænser	udledningen	fra	deres	landbrugsproduktionen	og	overholder	deres	

reduktionsforpligtelser.”	(Ø,	2019:19).	Som	det	fremgår	af	Ø’s	udspil	vinkles	der	i	

forbindelse	med	økonomi,	herunder	konkurrence,	og	industri	også	ud	fra	et	

samfundsmæssigt	samt	globalt	niveautopos	som	i	de	to	andre	udspil.	Endvidere	kan	der	

argumenteres	for,	at	de	også	vinkler	ud	fra	et	individniveau,	når	en	ændring	af	forbruget	

nævnes,	da	det	vil	rumme	den	enkelte.	

Foruden	de	tematiske	topoi	økonomi	og	industri,	er	der	altså	ligheder	mellem	de	

niveautopoi,	de	tre	udspil	benytter	i	denne	sammenhæng.	Der	er	fokus	på	det	nationale	

samfund,	og	at	samfundsproduktionen	skal	kunne	konkurrere	med	andre	lande.	Derfor	

er	der	også	her	fokus	på	det	nationale	samfund	over	for	det	globale.	Når	der	i	højere	

grad	vinkles	ud	fra	samfundstoposet,	er	der	i	højere	grad	fokus	på,	at	modtageren	skal	

tilslutte	sig	argumenterne	for	helhedens	skyld	(jf.	indledningen	af	analysen).		

Ø	adskiller	sig	dog	alligevel	fra	de	andre	udspil	i	vinklingen	af	niveauer,	da	de	

som	nævnt	benytter	individtopoiet.	Foruden	forbrugere	er	individtoposet	hos	Ø	blandt	

andet	folk	med	lave	indkomster:	“Provenuet	fra	en	sådan	forbrugsafgift,	der	vil	gøre	

fødevarer	i	butikkerne	dyrere,	sendes	tilbage	til	folk	med	lav-	og	mellemindkomster	

gennem	forøgelse	af	den	grønne	check.	Folk	med	lave	indkomster	skal	ikke	miste	penge	

på	en	afgift	på	landbrugets	klimabelastning.”	(Ø,	2019:19).	Ø	favner	derfor,	at	den	

enkelte,	der	ikke	tjener	så	meget,	skal	tilgodeses.	Derfor	vinkles	der	også	ud	fra	toposet	

social	lighed.	

Ris,	ros	og	miljø	samt	sammenhængen	med	forandring	vs.	tradition	

Der,	hvor	de	tre	udspil	tydeligt	adskiller	sig	fra	hinanden,	er	i	deres	vinkling	af	ris	til	og	

ros	af	landbruget,	og	dermed	landbrugets	produktion	som	positiv	eller	negativ.	I	

forlængelse	af	om	de	enten	vinkler	landbrugets	produktion	positivt	eller	negativt,	er	der	

også	en	sammenhæng	med,	hvordan	de	benytter	topoiene	forandring	og	tradition.	Ø’s	

argumentation	lægger	næsten	udelukkende	vægt	på,	at	landbruget	skal	gennemgå	en	

forandring,	når	de	eksempelvis	skriver:	“Vi	er	oppe	mod	tunge,	økonomiske	interesser	i	

landbruget,	hos	olieselskaber	og	hos	andre,	der	har	tjent	meget	på	at	belaste	klimaet,	

men	skal	vænne	sig	til	markant	mindre.	Svaret	er	altså	ikke	bare	at	overlade	det	hele	til	

“grøn	vækst”	på	det	frie	marked.”	(Ø,	2019:3).	I	eksemplet	ses	det,	at	der	både	gives	ris	

til	interesser	i	landbruget,	til	olieselskaber	samt	til	andre	og	dermed	alle,	der	har	
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fokuseret	på	økonomiske	gevinster,	og	derigennem	har	belastet	klimaet.	I	denne	kritik	

af	landbrugets	belastning	af	klimaet	vinkler	de	desuden	ud	fra	miljøtoposet.	Denne	

kritik	lægger	altså	op	til,	at	der	skal	ske	en	forandring	og	en	mere	gennemgribende	

omstilling,	hvor	miljøet	vægtes	højere	end	hidtil.	

I	VLAK’s	udspil	tilskyndes	både	toposet	forandring:	”Der	er	behov	for	nye	

løsninger	og	ny	teknologi,	så	vi	i	fremtiden	kan	producere	endnu	mere	klimavenlige	

fødevarer.”	(VLAK,	2018:28)	samt	toposet	tradition:	”Regeringen	vil	etablere	et	

partnerskab	med	landbruget,	der	skal	sigte	efter	fortsat	at	udvikle	et	klimavenligt	dansk	

landbrug	i	verdensklasse.”	(VLAK,	2018:28).	Forandring	fremtræder,	når	der	skrives	

“nye	løsninger”,	“ny	teknologi”	samt	fokuseres	på	“fremtid”,	mens	toposet	tradition	

fremtræder,	når	de	eksempelvis	skriver	“fortsat”,	da	der	skal	ske	en	udvikling	af	det,	der	

allerede	foregår.	Derudover	beskrives	landbruget	som	klimavenligt,	og	derved	indgår		

det	tematiske	topos	miljø.	Ved	at	benytte	begge	topoi	sammen	med	toposet	miljø	viser	

de	to	citater,	at	VLAK	implicit	peger	på,	at	der	har	været	en	positiv	udvikling	inden	for	

landbrug.	Desuden	skal	denne	udvikling	fortsætte	i	fremtiden,	når	vi	opfinder	ny	

teknologi,	der	kan	give	grønnere	løsninger.	Når	man	sammenligner	betydningen	af	

topoiene	forandring	og	tradition	i	VLAK’s	udspil	med	Ø’s	udspil,	fremgår	det	som	nævnt,	

at	forandringen	hos	Ø	betyder	en	kursændring,	mens	det	hos	VLAK	betyder	en	

fortsættelse	af	kursen,	der	er	lagt.	

A's	udspil	vinkler	primært	landbruget	ud	fra	traditionstoposet	som	i	følgende	

eksempler:	“Dansk	landbrug	er	i	dag	blandt	de	mest	klimaeffektive	i	verden	og	er	på	

mange	måder	et	foregangsland.	F.eks.	har	dansk	landbrug	reduceret	udledningen	af	

drivhusgasser	med	20	pct.	fra	1990	til	2015.	Vi	er	altså	langt	i	Danmark.”	(A,	2018:21),	

og:	“Derfor	skal	vi	også	være	stolte	af	dansk	landbrug.”	(A,	2018:21).	Kursen	vinkles	

altså	positivt,	og	dermed	lægges	der	ikke	umiddelbart	op	til	store	forandringer	i	

landbrugssektorens	udledning	af	drivhusgasser	i	dette	citat.	Når	A	italesætter	

forandring,	omhandler	det	om,	at	landbruget	skal:	“(...)	bidrage	yderligere	til	at	mindske	

CO2-udledningen.	Landbruget	er	ikke	omfattet	af	et	klimamål	i	dag,	ligesom	det	f.eks.	er	

tilfældet	for	transportsektoren.	Det	ønsker	Socialdemokratiet	at	ændre	på	i	samarbejde	

med	landbruget.”	(A,	2018:21).	Når	A	skriver	ud	fra	et	miljøtopos,	vil	de	altså	ændre	på	

målsætningen	for	landbrugssektoren.	Det	er	ikke	yderligere	specificeret	i	udspillet,	

hvad	målene	indebærer	for	landbruget,	derfor	afklares	det	ikke,	hvorvidt	der	er	en	reel	

forandring	af	miljøforurening.		
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Energi	
Når	det	kommer	til	energi,	argumenterer	de	tre	klimaudspil	alle	primært	ud	fra	

niveautoposet	samfund.	Det	er	bemærkelsesværdigt,	at	alle	tre	udspil	i	høj	grad	

argumenterer	ud	fra	et	samfundsniveau	i	kombination	med	et	traditions-

/forandringsniveau	eller	et	partipolitisk	niveau.	

		 I	VLAK’s	udspil	henvises	der	gentagende	gange	til	deres	energiaftale	fra	juni	

2018,	og	denne	bruges	som	belæg,	når	de	argumenterer	for	deres	klimaudspil,	for	

eksempel	i	citaterne:	”Regeringen	har	sammen	med	aftalekredsen	bag	energiaftalen	fra	

juni	2018	besluttet	at	tilvejebringe	250	mio.	kr.	årligt	i	2026	–	2030	til	klimainitiativer.	

Det	skal	medvirke	til,	at	vi	kan	komme	helt	i	mål	med	opfyldelsen	af	vores	

klimaforpligtelse”	(VLAK		2018:40)	og	“I	juni	2018	samlede	regeringen	alle	Folketingets	

partier	om	den	grønneste	og	bredeste	energiaftale	i	Danmarkshistorien.”	(VLAK		2018:	

4).	Samfundsniveauet	ses	i	disse	citater	ved,	at	de	omtalte	tiltag,	såsom	at	sætte	250	mio.	

kr.	om	året	af	til	klimainitiativer	naturligvis	vil	have	en	indflydelse	på	samfundet	i	en	vis	

grad.	Det	partipolitiske	topoi	ses	ved,	at	der	ofte	gennem	klimaudspillet	bliver	nævnt,	at	

det	er	regeringen,	der	samlede	Folketingets	partier	om	denne	aftale,	som	skal	give	os	et	

grønnere	Danmark.	Ved	at	gentage,	at	det	er	VLAK,	der	samlede	partierne	om	aftalen,	

flyttes	fokus	fra	aftalens	konkrete	indhold	til	det	faktum,	at	det	var	en	politisk	sejr	for	

VLAK.	Dermed	bliver	argumentets	fokus	flyttet	fra	energi-	og	klimadebatten	til	

opbygning	af	VLAKs	etos.	Endvidere	skriver	de	ud	fra	et	forandringsniveau,	når	de	i	

ovenstående	citat	skriver,	hvordan	finansiering	til	klimainitiativer	skal	“medvirke	til,	at	

vi	kan	komme	helt	i	mål	med	opfyldelsen	af	vores	klimaforpligtelse”.	Finansieringen	

skal	medvirke	til,	at	den	grønne	omstilling	i	Danmark	opnår	målene,	og	dermed	at	vi	

opnår	forandringer	i	vores	samfund.		

Hos	A	ses	samfundsniveauet	og	det	partipolitiske	niveau	i	citaterne:	”Derfor	

foreslår	Socialdemokratiet,	at	Danmark	allerede	i	2045	skal	være	uafhængig	af	fossile	

brændsler.	Det	er	fem	år	tidligere	end	den	nuværende	ambition”(A,	2018:16)	og:	“Sigter	

vi	alene	efter	vedvarende	energi,	sådan	som	regeringen	lægger	op	til,	får	vi	ikke	

landbrugets	CO2-udledning	med.		(...)	Derfor	vil	Socialdemokratiet	hæve	den	

eksisterende	målsætning	for	vedvarende	energi.”	(A,	2018:22).	A	taler	også	ud	fra	

forskellige	niveauer,	blandt	andet	også	forandringstoposet	eftersom	at	de	beskriver,	at	

Danmark	i	2045	skal	være	uafhængige	af	fossile	brændsler,	hvilket	kræver	

gennemgående	forandringer	i	vores	samfund.	Endvidere	vil	A	hæve	den	eksisterende	
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målsætning,	der	er	fastsat	af	VLAK.	I	begge	citater	ses	samfundsniveauet,	som	hos	VLAK,	

ved	at	de	omtalte	tiltag	vil	have	indflydelse	på	samfundet	i	Danmark.	Det	er	værd	at	

bemærke,	hvordan	de	også	omtaler,	at	den	nuværende	ambition	er	utilstrækkelig,	og	

derigennem	implicit	skriver,	at	med	A	ved	magten	vil	der	være	mere	ambitiøse	

klimatiltag	end	den	nuværende	regering.	Dette	partipolitiske	niveau	ses	også	i	Ø’s	

klimaudspil	–	eksempelvis	i	følgende	citat:	

	
“Desværre	kan	en	stor	del	af	udledningen	ikke	fjernes,	da	alle	Folketingets	partier	

med	undtagelse	af	Enhedslisten	og	Alternativet	har	givet	tilladelse	til	udvinding	af	

olie-	og	gas	fra	Nordsøen	i	de	næste	årtier.	Der	er	lavet	en	dårlig	aftale,	hvor	

olieselskaberne	skal	kompenseres	for	tabte	indtægter	som	følge	af	politiske	

indgreb.	CO2-udledningerne	fra	den	danske	olie-	og	gasproduktion	er	så	høj,	at	

resten	af	energisektoren	næsten	skal	være	CO2-neutral	i	2030,	hvis	vi	skal	nå	vores	

klimamål.”	(Ø,	2019:	22).	

	

Her	fremgår	det	partipolitiske	ved	fremhævelsen	af,	at	Ø	og	Alternativet	er	de	

eneste	partier,	der	ikke	støttede	op	om	udvinding	af	olie	og	gas	fra	Nordsøen,	og	at	

aftalen	er	en	”dårlig	løsning”.	En	anden	bemærkelsesværdig	pointe	er,	at	denne	aftale	

ikke	nævnes	i	hverken	VLAK’s	eller	A’s	klimaudspil,	på	trods	af	at	den	kan	synes	

væsentlig,	når	det	kommer	til	Danmarks	energiproduktion.	Dette	er	et	eksempel	på,	at	

afsenderen	dikterer,	hvordan	en	given	sag	skal	vinkles,	og	at	perspektiverne	ofte	er	

valgt	til	egen	fordel	(Gabrielsen,	2014:	155-156).			

Både	VLAK	og	Ø	omtaler	i	deres	klimaudspil,	hvordan	muligheden	for	at	købe	

CO2	kvoter	skal	annulleres,	og	det	er	interessant	at	se	på,	hvordan	de	på	forskellig	vis	

bærer	sig	ad	med	dette.	Virksomheder	får,	hvis	de	bliver	godkendt,	tildelt	gratis	CO2	

kvoter,	såfremt	de	følger	Energistyrelsens	plan	for	overvågning	af	udledningen.	Hvis	

virksomhedens	CO2	udledning	overstiger	mængden	af	de	gratis	kvoter,	er	der	mulighed	

for	at	tilkøbe	flere	kvoter	for	at	undgå	at	blive	opkrævet	yderligere	afgifter	(Rønne,	

2017).	Med	dette	in	mente,	kan	man	kigge	på	VLAK’s	udspil,	hvori	de	skriver:	

	
”Kvoteannullering	foregår	ved,	at	staten	annullerer	de	kvoter,	som	er	tildelt	staten	

af	EU,	og	som	ellers	kunne	have	været	solgt	på	auktion	til	kvoteomfattede	

virksomheder.	De	annullerede	kvoter	kan	herefter	modregnes	i	opfyldelsen	af	

Danmarks	klimamål	i	EU	i	2030.	Regeringen	vil	som	en	del	af	klimaindsatsen	frem	
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mod	2030	annullere	8	mio.	kvoter	fra	kvotehandelssystemet.	Det	betyder,	at	der	

bliver	færre	CO2-kvoter	i	systemet,	og	dermed	bliver	det	dyrere	at	udlede	CO2.”	

(VLAK,	2018:	39).	

	

VLAK	taler	her	ud	fra	både	samfunds-	og	et	forandringsniveautopos.	Det	

samfundsmæsige	ligger	i,	at	de	omtaler	de	kvoter,	staten	får	tildelt	af	EU,	og	om	en	

annullering	af	disse.	I	forlængelse	af	samfundstoposet	fremgår	forandringstoposet,	i	og	

med	at	annulleringen	af	CO2	kvoterne	vil	bidrage	til,	at	det	i	fremtiden	bliver	dyrere	at	

udlede	CO2	for	virksomhederne.	De	tematiske	topoi	økonomi	og	industri	gør	sig	også	

gældende	her,	eftersom	VLAK	vil	annullere	de	kvoter,	der	ellers	kunne	sælges	til	

virksomheder	og	dermed	gøre	det	dyrere	at	udlede	CO2.	Hvilke	konsekvenser,	dette	kan	

medføre,	kommer	VLAK	ikke	videre	ind	på	i	udspillet.	De	går	desuden	heller	ikke	i	

dybden	med,	hvad	de	vil	gøre	for	de	virksomheder,	der	ikke	længere	har	mulighed	for	at	

tilkøbe	CO2	kvoter.	Deres	argument	kan	fremstå	uspecifikt,	eftersom	at	de	ikke	

forklarer,	hvordan	de	vil	håndtere	konsekvenserne	af	annulleringen	af	CO2-kvoter.	De	

forholder	sig	heller	ikke	til,	de	gratis	kvoter	virksomheder	får	tildelt,	og	i	dette	er	det	

implicit,	at	de	stadig	vil	holde	fast	i,	at	virksomhedernes	vilkår	ikke	nødvendigvis	

ændrer	sig	synderligt.	Derfor	ligger	der	i	dette	argument	implicit	et	traditions	

niveautopoi,	da	VLAK	både	vil	skabe	forandring	men	også	bevare	allerede	eksisterende	

regler.	

I	kontrast	med	dette,	er	det	interessant	at	kigge	på	Ø’s	udspil.	I	deres	udspil	har	

de	fokus	på	de	gratis	kvoter,	som	virksomheder	tildeles	af	staten.	De	skriver:	

	
”Virksomhederne	får	i	dag	gratis	CO2-kvoter	og	skal	derfor	ikke	betale	for	deres	

forurening.	I	alt	har	staten	uddelt	gratis	kvoter	svarende	til	3,3	millioner	ton	CO2	til	

91	virksomheder	(...)	Det	skal	ændres,	så	også	industrien	skal	betale	for	at	forurene.	

Langt	hovedparten	af	provenuet	sendes	tilbage	til	virksomhederne	som	støtte	til	

grøn	omstilling,	så	ingen	behøver	at	dreje	nøglen	om	(...)”	(Ø,	2019:24).	

	

Ø	vinkler	her	også	ud	fra	et	samfunds-	og	forandrings	niveautopoi.	Der	skal	ske	

forandringer	i	vores	samfund;	“...	så	også	industrien	skal	betale	for	at	forurene.”		

Her	vinkles	der	også	fra	et	økonomi-	og	industritopos.	Overordnet	kan	dette	argument	

synes	ens,	med	det	VLAK	præsenterer,	men	når	man	har	kendskab	til	reglerne	om	CO2	
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kvoter,	bemærker	man,	at	Ø	fokuserer	på	de	gratis	kvoter,	hvorimod	VLAK	fokuserer	på	

de	kvoter,	der	kan	tilkøbes.	Ø	skriver	endvidere	at:			

	
”De	gratis	CO2-kvoter	gøres	gradvist	betalingspligtige	fra	2021.	I	2021	betales	for	ti	

pct.	af	kvoterne,	i	2030	for	100	pct.	Pengene	føres	som	udgangspunkt	tilbage	til	

virksomhederne	som	støtte	til	grøn	omstilling.	Ubrugte	midler	skal	gå	til	en	statslig	

skovfond	til	skovrejsning	i	det	globale	syd,	som	kan	optage	CO2.”	(Ø,	2019:	24).	

	

Efter	dette	følger	en	liste	i	punktform,	der	beskriver,	hvordan	tiltaget	skal	føres	ud	i	

virkeligheden.	I	modsætning	til	VLAKs	udlægning	kan	Ø’s	argument	synes	mere	

gennemsigtigt	og	konkret,	da	de	tager	stilling	til,	hvordan	det	reelt	skal	udrulles.	

Desuden	forklarer	de,	hvad	de	vil	gøre	med	det	økonomiske	overskud,	det	vil	skabe	–	

blandt	andet	støtte	den	grønne	omstilling	af	virksomhederne.		

Individuel	opvarmning,	fossile	brændsler	og	forskning	
I	Ø’s	udspil	lægges	der	vægt	på,	at	individuelle	opvarmninger	kommer	fra	boliger,	der	

stadig	opvarmes	med	olie-	og	naturgasfyr:	”Løsningen	er	derfor	at	skifte	naturgas	og	

særligt	oliefyr	ud	med	varmepumper,	der	drives	af	el	fra	vedvarende	energi.	

Incitamentet	til	at	skifte	til	varmepumpe	vil	forøges	ved	at	indføre	afgift	på	biomasse.”	

(Ø,	2019:25).	Deres	argument	er,	at	den	individuelle	opvarmning	skal	udskiftes	til	

vedvarende	energi	og	dermed	blive	mere	miljøvenlig	ved	at	indføre	afgifter	på	

biomasse.	Altså	vinkler	Ø	igen	ud	fra	niveautoposet	forandring.	De	mest	væsentlige	

tematiske	topoi	er	her	miljø,	i	og	med	at	det	omhandler	omlægning	til	vedvarende	

energi	og	økonomi,	når	de	bruger	afgifter	på	biomas	som	løsningsforslag	–	altså	at	det	

vil	blive	dyrere	at	opvarme	med	fossile	brændsler.		

Hos	VLAK	er	det	begrænset,	hvor	meget	fokus	de	tillægger	individuel	

opvarmning.	Dette	fokus	er	primært	i	spil	under	afsnittet;	”Grøn	omstilling	af	boliger	og	

erhverv”	(VLAK,	2018:19),	hvor	de	blandt	andet	forklarer	hvordan:	
	

”Brændeovnene	bringer	hygge	og	varme	i	mange	danske	hjem.	Og	det	skal	de	fortsat	

gøre.	Men	mange	af	de	ældre	brændeovne	udleder	samtidig	skadelige	partikler.	(...)	

Regeringen	afsætter	derfor	46	mio.	kr.	til	en	midlertidig	national	skrotningsordning	

for	gamle	brændeovne	for	at	accelerere	udskiftningen	af	de	ældste	brændeovne.	
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Ejere	af	de	ældste	brændeovne	vil	derfor	kunne	få	ca.	2000	kr.	i	tilskud,	hvis	de	

skrotter	eller	udskifter	deres	gamle	brændeovn.”	(VLAK,	2018:30-31).	

	

Ligesom	hos	Ø	vinkler	VLAK’s	afsnit	om	individuel	opvarmning	også	ud	fra	et	

forandringsniveau,	i	og	med	de	vil	“accelerere	udskiftning	af	de	ældste	brandeovne”.	

Dog	holder	de	også	fast	i,	at	brændeovne	fortsat	skal	bringe	“hygge	og	varme	i	de	

danske	hjem”,	og	dermed	vinkler	de	også	ud	fra	et	traditionsniveau.	

De	vinkler	endvidere	ud	fra	et	tematisk	økonomitopos,	når	de	beskriver	hvor	mange	

penge,	de	vil	sætte	af	til	den	såkaldte	skrotningsordning	for	ældre	brændeovne.	Det	

interessante	er	dog,	at	de	også	gør	brug	af	et	velværetopos,	når	de	beskriver,	hvordan	

brændeovnene	bidrager	til	hygge	i	danske	hjem.	Ved	at	vinkle	deres	argument	således,	

skriver	de	sig	ind	i	en	traditionsgenkendelse	og	den	danske	kultur,	hvori	hygge	er	en	

helt	særlig	måde	at	være	sammen	med	hinanden	på	(Danmarkskanon,	2016).		

A	gør	i	deres	udspil	brug	af	samme	referenceramme,	for	eksempel	i	citatet:		

“Vi	bruger	energien,	når	vi	tænder	lyset	eller	opvaskemaskinen.	Eller	når	vi	varmer	

vores	huse	op.	Derfor	har	det	stor	betydning	for	den	grønne	omstilling	hvilke	produkter,	

komponenter	eller	løsninger	vi	bruger	i	vores	hjem	og	bygninger.	Har	vi	installeret	

vinduer,	der	holder	på	varmen?	Er	vores	huse	isolerede?	Er	vores	varme-	og	

husholdningsapparater	energieffektive?”	(A,	2018:18).	

De	argumenterer	her	på	individniveau	for,	hvorfor	den	grønne	omstilling	har	betydning	

for	vores	hverdagsliv,	og	de	bruger	retoriske	spørgsmål,	der	inviterer	til	stillingtagen.	

Energiproduktion	
Generelt	forholder	alle	partierne	sig	til	omlægningen	af	energiproduktionen	til	

vedvarende	energi	og	udfasningen	af	fossile	brændsler.	Det	varierer	dog	fra	udspil	til	

udspil,	hvad	de	hver	især	fokuserer	på.	Ø	skriver	for	eksempel:	

	
”Der	er	brug	for	mere	vedvarende	energi,	hvis	vi	både	skal	mindske	brugen	af	

biomasse,	sikre	strøm	nok	til	de	mange	elbiler	og	samtidig	forhindre,	at	importen	af	

tysk	strøm	fra	brunkul	stiger.	Vedvarende	energi	er	i	dag	blevet	så	billig,	at	meget	

vil	komme	helt	af	sig	selv.	Vindmøller	kan	konkurrere	med	alle	former	for	fossile	

brændsler,	og	solceller	er	godt	på	vej.”	(Ø,	2019:23).	
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Ø	lægger	deres	primære	fokus	på	vind-	og	solenergi,	og	de	vinkler	ud	fra	et	

forandringsniveau,	når	de	beskriver,	hvilke	tiltag	der	skal	til	for	omlægningen	til	mere	

vedvarende	energi.	De	vinkler	også	ud	fra	et	tematisk	økonomitopos,	når	de	beskriver,	

at	vedvarende	energi	bliver	billigere	og	mere	konkurrencedygtig.		

	

Ligesom	Ø,	har	A	også	fokus	på	vind-	og	solenergi.	Dette	ses	i	citatet:		

	
”Socialdemokratiet	mener,	der	bør	opføres	tre	nye	havvindmølleparker	i	dansk	

farvand.	De	skal	være	store	–	og	langt	fra	land.	(...)	Om	under	10	år	vil	priserne	være	

så	lave,	at	havvindmøller	ikke	længere	skal	modtage	støttekroner.	Gør	vi	det	rigtigt,	

kan	Danmark	måske	endda	skabe	en	indtægt	fra	vinden	i	Nordsøen.	(...)	Og	der	er	

ingen	tvivl	om,	at	også	solceller	skal	spille	en	vigtig	rolle	i	energisystemet	i	

fremtiden.”	(A,	2018:17).	

	

I	dette	citat	vinkles	der	også	ud	fra	et	forandringsniveau,	når	de	beskriver,	at	vi	skal	

bygge	flere	vindmøller,	og	hvis	vi	gør	det	rigtigt,	så	kan	vi	i	fremtiden	skabe	indtægt	fra	

dette.	Der	argumenteres	derved	også	ud	fra	et	tematisk	økonomitopos.	Med	dette	

understreger	de,	at	det	i	fremtiden	bliver	billigere	at	producere	vind-	og	solenergi.	

A	beskriver	i	udspillet	at	de	vil	investere	i	forskning,	og	der	skal	således	findes	en	

løsning	på	lagring	af	vedvarende	energi.	“Hvordan	kan	vi	gemme	noget	af	den	energi,	

der	skabes,	når	vinden	blæser	–	til	de	dage,	hvor	det	ikke	blæser?”	(A,	2018:23).	De	gør	

igen	brug	af	et	retorisk	spørgsmål,	når	de	i	citatet	spørger,	hvordan	vi	gemmer	energien	

til	dage	uden	blæst,	og	således	bliver	læseren	igen	inviteret	til	at	reflektere	over	dette,	

og	svare	for	sig	selv.	De	vinkler	ud	fra	et	økonomi-	og	forskningstopos	ved,	at	

understrege,	at	vi	skal	investere	mere	i	forskning,	og	begrunder	dette	med,	at	lagring	af	

energi	kan	blive:	”Danmarks	nye	eksporteventyr.	(...)	når	de	ringer	fra	udlandet	om	ti	år	

[...]	så	er	det	for	at	få	svar	på,	hvordan	de	får	mere	ud	af	al	den	strøm,	som	vindmøller	og	

solceller	producerer.	Hvis	de	stadig	skal	ringe	til	os,	så	skal	vi	investere	meget	mere	i	

forskning.”	(A,	2018:	23).	Igen	ses	forandringsniveauet	manifesteret	ved,	at	vi	skal	skabe	

forandringer	i	vores	samfund	gennem	forskning,	således	at	udlandet	vil	bruge	vores	

grønne	løsninger	–	og	dermed	skabe	mere	eksport	for	Danmark,	og	føre	flere	penge	i	

statskassen.		
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A	er	ikke	de	eneste,	der	inddrager	finansiering	af	forskning	i	deres	klimaudspil.	I	

VLAKs	udspil	henvises	der	som	nævnt	ofte	til	deres	energiaftale	fra	2018,	og	der	

beskrives	det,	hvordan	de	vil	bevillige	diverse	beløb	til	forskning	i	for	eksempel	lagring	

af	energi:	”Regeringen	ønsker	at	styrke	energi-	og	klimaforskningen	markant.	Derfor	

blev	det	med	energiaftalen	aftalt	at	øge	finansieringen	til	energi-	og	klimaforskning	til	1	

mia.	kr.	i	2024.	(...)	endelig	vil	regeringen	igangsætte	forskning	i	CO2-optag	og	-lagring.	

Dermed	skabes	grundlaget	for	endnu	flere	reduktioner.”	(VLAK,	2018:39).	

I	dette	citat	ses	det	tydeligt,	hvordan	der	igen	vinkles	fra	et	forandringsniveau,	da	

VLAK	vil	skabe	forandring	ved	at	investere	i	mere	forskning.	Det	fremstår	dog	en	smule	

uklart,	da	de	vil	skabe	forandring	gennem	forskning,	der	ikke	har	fundet	sted	endnu.	

Endvidere	vinkles	der	fra	et	økonomitopos,	når	de	beskriver,	hvordan	de	vil	øge	

finansieringen	til	forskningen.	Dette	går	igen	flere	steder	i	udspillet,	for	eksempel	i	

citatet:	”(...)	målet	er	at	styrke	de	statslige	midler	til	forskning,	udvikling	og	

demonstration	inden	for	energiteknologi	og	klima.”	(VLAK,	2018:	40).	Igen	er	der	tale	

om	et	økonomitopos,	der	er	forbundet	til	et	forskningstopos.		

Transport	

De	tre	udspil	har,	på	trods	af	at	de	alle	understreger	behovet	for	omstilling,	vidt	

forskellige	måder	at	udpensle	udfordringen.	Ved	at	introducere	deres	transportafsnit	

forskelligt,	får	udspillene	kridtet	banen	op	for	deres	egne	fokuspunkter	og	ambitiøsitet	i	

forhold	til	tidshorisont.	Ø	præsenterer,	ligesom	ved	landbrug,	transportudfordringen	

som	omfattende	og	udledningerne	som	betydelige:	“Transportsektoren	står	i	dag	for	

cirka	en	fjerdedel	af	Danmarks	udledning	af	drivhusgasser.	Samtidig	får	vi	to	pct.	flere	

biler	hvert	eneste	år.	Vi	skal	mindske	udledningen	fra	transport,	hvis	vi	vil	gøre	os	håb	

om	at	nå	vores	klimamål.”	(Ø,	2019:12).	På	denne	måde	sættes	der	en	ramme	om	de	

opfølgende	løsningsforslag	i	kontekst	med	et	omstændigt	problem.	Dette	gøres	på	

baggrund	af	en	udlevering	af	transportsektoren	og	dermed	den	siddende	regering	som	

utilstrækkelig.	Derfor	har	vi	noteret,	at	argumentet	gør	brug	af	det	tematiske	topoi	ris	

og	dertil	en	direkte	kobling	til	omlægning	af	transportsektoren	som	nødvendig	for	at:	

“nå	vores	klimamål”	(Ø,	2019:12).	

	 Dette	står	i	kontrast	til	VLAK’s	introduktion	af	transport	i	deres	udspil,	hvor	den	

omstændige	CO2-udledning	understreges,	men	ikke	uddybes	yderligere.	I	stedet	

opfølges	dette	af	positive	hypoteser	om	fremtidens	omlægning:		
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“Danske	personbiler	udleder	i	dag	ca.	7	mio.	ton	CO2	om	året.	Den	udledning	vil	

gradvist	forsvinde	frem	mod	2040’erne,	når	de	sidste	benzin-	og	dieselbiler	er	

forsvundet	fra	de	danske	veje.	Frem	mod	2050	kan	omstillingen	af	de	danske	

personbiler	potentielt	have	sparet	atmosfæren	for	op	til	100	mio.	ton	CO2,	set	i	

forhold	til	dagens	niveau.”	(VLAK,	2018:18).		

	

I	modsætning	til	Øs	udlægning,	følger	VLAK	deres	konstatering	af	transportens	

udledning	direkte	op	med	en	hypotese	om,	at	dette	vil	forsvinde	i	den	nære	fremtid.	På	

denne	måde	kan	der	skabes	en	forståelse	af,	at	disse	udfordringer	er	ved	at	løse	sig	selv.	

Den	hypotetiske	gennemgang	af	potentielle	fremtidsudviklinger	lægger	ikke	op	til,	at	de	

strukturelle	praksisser	bag	disse	omlægninger	skal	gennemgås	i	dybden.	Til	trods	for	at	

udspillet	går	mere	i	dybden	med	løsninger	og	tidshorisonter	for	omstilling,	vedholdes	

den	påbegyndte	fortælling	om	transportsektorens	igangværende	kurs	mod	forbedring	

gennem	citater	som:	“Danmark	ligger	blandt	de	mest	ambitiøse	lande	i	de	igangværende	

EU-forhandlinger	om	CO2	-krav	til	biler	og	varevogne.”	(VLAK,	2019:19).	Ved	hermed	at	

vinkle	omstillingen	i	det	globale	niveautopoi	og	ved	at	påstå,	at	Danmark	allerede	ligger	

blandt	de	bedste	og	mest	ambitiøse	heriblandt,	underbygges	behovet	for	omstilling	ikke,	

og	målstregen	kan	forstås	som	nået.	Hvorfor	kæmpe	for	omstilling,	hvis	vi	allerede	er	

blandt	de	bedste?		

	 I	forhold	til	løsningsforslag,	er	der	i	de	tre	udspil	enighed	om	en	udfasning	af	

benzin-	og	dieselbiler.	Specifikt	fastsætter	VLAK	en	målsætning	om	at;	“(...)	der	efter	

2030	ikke	længere	sælges	nye	benzin-	og	dieselbiler	i	Danmark.”	(VLAK,	2019:4),	

hvilket	bliver	gengivet	i	As	udspil,	hvor	de	ligeledes	påpeger:	“Et	stop	for	salg	af	nye	

dieselbiler	fra	2030	og	udfasning	af	nuværende	dieselbiler.”	(A,	2018:30).	

Sammenholder	man	disse	formuleringer	om	et	stop	for	salg	i	2030	med	Ø’s	udspil,	

fremgår	det,	at	der	er	uenighed	om,	hvornår	denne	udfasning	af	diesel-	og	benzinbiler	

skal	finde	sted:	“(...)	Forbud	mod	salg	af	nye	dieselbiler	i	2022.”	(Ø,	2019:12)	og	“Forbud	

mod	salg	af	nye	benzinbiler	i	2025.”	(Ø,	2019:12).	Her	vinkler	alle	tre	udspil	altså	ud	fra	

det	tematiske	topoi	tid,	i	det	disse	argumenter	appellerer	til	tidshorisonten	for	

omstilling,	og	diskussions	kontekst	i	forhold	til	de	gængse	målsætninger	for	

eksempelvis	2030.		

	 I	VLAK’s	udspil	gennemgås	dette	med	en	overvægt	af	topoi	om	økonomi,	idet;	
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“(...)	de	nuværende	bilafgifter	falder	som	følge	af	omstillingen	af	transportsektoren.”.	

(VLAK,	2018:17).	Altså	vil	de	tage	højde	for,	at	bilindustrien	bidrager	med;	“(...)	en	solid	

indtægtskilde	i	statskassen	fra	registrerings-,	ejer-,	brændstof-	og	andre	bilrelaterede	

afgifter	på	ca.	50	mia.	kr.	årligt,	der	udgør	ca.	5	pct.	af	statens	samlede	indtægter.”	

(VLAK,	2018:18),	og	dermed	nedsætte	en	kommission	der	i	lyset	af	dette	skal:	“(...)	

komme	med	forslag	til,	hvordan	man	kan	sikre	alternative	indtægtskilder	til	

finansiering	af	det	danske	velfærdssamfund”	(VLAK,	2018:17).	Hermed	etableres	

potentielle	finansielle	tab	fra	faldende	afgifter,	men	disse	udfordringer	dækkes	ikke	

yderligere,	da	denne	hypotetiske	kommission	fremtidigt	må	løse	dem.	Hermed	udsættes	

de	konkrete	konklusioner	og	planer	herom,	og	de	økonomiske	belæg	for	omstilling	

sættes	til	side	for	en	9-trins-plan,	for	hvordan	man	får	befolkningen	til	at	skifte	til	elbiler	

(VLAK,	2018:18-19).		

Ø	italesætter	også	omstillingen	til	grøn	transport	gennem	flere	økonomiske	

topoi,	blandt	andet	i	kontrast	til	VLAK	ved	at	have	fokus	på	at;	“(...)	hæve	

registreringsafgiften	på	benzinbiler,	gøre	især	mindre	og	mellemstore	elbiler	billigere	

og	på	sigt	indføre	en	vejafgift,	der	er	lav	på	landevejene	og	høj	i	byerne.	Samlet	set	vil	

omlæggelserne	ikke	give	flere	penge	i	statskassen,	men	forhindre	et	hul	som	følge	af	

omstillingen.	”	(Ø,	2018:12).	Dermed	fokuseres	der,	i	stedet	for	de	økonomiske	

udfordringer	ved	de	langsigtede	tab	på	afgifter	fra	benzin-	og	dieselbiler,	på	

indkomsterne	fra	de	hævede	afgifter	i	overgangen	til	grøn	transport.	Dertil	øjner	Ø	

mulighederne	i	disse	indkomsters	distribuering	blandt	de	lavere	samfundslag	ved	at	

give:	“(...)	provenuet	tilbage	til	lav-	og	mellemindkomster	ved	at	forhøje	den	grønne	

check.”	(Ø,	2019:12).		

Dette	fokus	på	toposet	social	lighed,	som	kun	bruges	af	Ø,	reproducerer	idéen	

om,	at	de	laveste	i	samfundet	ikke	skal	betale	for	de	rigestes	udledninger.	Derudover	

skaber	det	en	forståelse	af,	at	en	forhøjelse	af	den	grønne	check	kunne	fungere	som	en	

investering	i	at	få	disse	målgrupper	med	på	for	eksempel	elbiler	ved	at	give	dem	

overskud	til	at	vælge	det	i	de	tidlige	overgangsfaser.	En	lignende	forståelse	ses	i	deres	

overgangsstrategi	for	udbredelse	af	elbiler:	“Der	indføres	et	tilskud	på	50.000-100.000	

kr.	til	købet	af	en	el-	bil	i	perioden	2020	–	2025.	Tilskuddet	gives	til	250.000	elbiler	i	alt	

efter	en	trappemodel:	100.000	kr.	til	de	første	100.000	elbiler,	75.000	kr.	til	de	næste	

100.000	og	50.000	kr.	til	de	sidste	50.000.”	(Ø,	2019:13).	Denne	trappemodel	ville	altså	

hypotetisk	fungere	som	incitament	for	forbrugerne	til	at	sætte	gang	i	omstillingen.	
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Ligesom	en	forhøjelse	af	den	grønne	check	med	specifikt	fokus	på	grøn	omstilling	

potentielt	kan.	Gennemgående	ser	vi	hertil	også,	at	de	forskellige	partier	gør	brug	af	

niveautopoi	om	tradition	og	forandring	i	forhold	til	omlægning	af	personbilsindustrien.	

Der	argumenteres	med	denne	trappemodel	for	et	strategiforslag,	der	muligt	kan	få	folk	

til	at	ændre	deres	traditioner	for	brug	af	biler	med	konventionelle	

forbrændringsmodeller.	Derudover	ville	denne	udmelding	om	social	lighed	kunne	

opsamles	af	målgrupper,	der	ellers	muligt	ikke	ville	bakke	op	om	den	hypotetiske	

regerings	beslutning	om	omlægning	af	den	traditionelle	bilindustri.	

	 Argumentationen	for	at	omlægge	bilindustrien	er	anderledes	hos	A,	der,	i	

forlængelse	af	deres	mål	om	at	stoppe	salg	af	benzin-	og	dieselbiler	i	højere	grad	

appellerer	til,	at	omstillingen	skal	ske	som	reaktion	på	luftforurening	end	CO2-

udledninger:	“Lande	som	Norge,	Holland,	Storbritannien	og	Frankrig	har	allerede	

besluttet	at	forbyde	dieselbiler	i	fremtiden.	Og	med	god	grund:	På	verdensplan	

forventes	det	i	2040,	at	174.000	mennesker	årligt	vil	dø	af	dieselbilernes	

udstødningsgasser,	hvis	vi	ikke	gør	noget”	(A,	2018:30).	A	gør	dermed	mere	brug	af	

toposet	velvære	og	tager	udfordringen	op	på	et	globalt	niveautopoi	for	at	understrege	

alvoren	af	luftforurening.		

A	bruger	samme	argumentation	i	en	overgang	til	offentlig-	og	tung	transport	ved	

at	understrege,	at;	“(...)	[t]unge	køretøjer	som	busser,	lastbiler	og	arbejdsmaskiner	

forurener	meget.	Og	de	nuværende	regler,	der	skal	sikre	en	renere	luft,	er	forældede.”	

(A,	2018:30).	

Dette	bliver	også	konkretiseret	i	Øs	udspil,	der	påpeger,	at	CO2	ikke	kun	kommer	

fra;	“	(...)	persontransport	på	landevejene.	Cirka	halvdelen	af	udledningen	i	

transportsektoren	kommer	fra	godstransport,	inklusiv	færger.	Også	her	kan	vi	som	

samfund	gøre	meget	for	at	fremme	den	grønne	omstilling.”	(Ø,	2019:15).	Dermed	

påpeges,	fra	A	og	Ø,	at	forbrugeren	ikke	står	til	ansvar	for	al	udledning	og	forurening,	og	

at	der	i	lige	så	–	eller	højere	grad	–	skal	omstilles	på	industrielt	plan.	I	forhold	til	

omstilling	af	tung	industriel	transport,	som	lastbiler,	færger	og	luftfart,	udmelder	Ø,	at	

der	mangler	teknologiske	fremskridt	for	at	omstille	sektoren:	“Elektrificeringen	af	

lastbiltransport	er	ikke	nået	nær	så̊	langt	som	personbilerne.”	(ibid:15).	Her	indsætter	

Ø,	at	der	skal	afsættes:	“(...)	250	millioner	kr.	til	en	forskningspulje	for	grøn	transport,	

der	primært	fokuseres	på	omstilling	af	luftfart	og	tung	transport.”	(ibid:15).	Dette	er	

umiddelbart	eneste	gang	i	Øs	udspil,	at	der	bygges	argument	op	om	fremtidig	forskning	
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frem	for	en	konkret	handlingsplan.	Derfor	kan	det,	da	det	stikker	ud	blandt	udspillets	

argumenter,	muligt	forstås	som,	at	der	strukturelt	er	meget	langt	til	at	opnå	omstilling	

på	dette	område.		

	 I	forhold	til	kollektiv	transport	understreger	alle	tre	udspil,	at	det	skal	gøres	

mere	effektivt	og	grønt	for	at	gøre	det	nemmere	og	mere	attraktivt	for	borgerne	at	

benytte	sig	af	dette	frem	for	persontransport.	VLAK	formulerer	det	således:	“Det	er	på	

høje	tid,	at	den	kollektive	trafik	bliver	styrket	efter	mange	år	(…)	(V,	2018:14).	Det	

samme	udmeldes	i	variation	af	Ø	og	A.	Hertil	argumenterer	Ø	igen	ud	fra	toposet	social	

lighed,	og	de	gør	spørgsmålet	om	omstilling	af	flytransport	til	en	sag	om	et	

afgiftssystem,	der	rammer	hyppige	flyvere	og	forretningsmænd.	Hermed	gøres	

flyafgiften	til	en	diskussion	om	klassekamp:			

	
“Enhedslisten	ønsker	(...)	en	afgift,	der	stiger	med	antallet	af	flyvninger,	rejsens	

længde	(…)	Det	vil	sikre,	at	en	børnefamilie	stadig	har	mulighed	for	at	flyve	på	ferie	

en	gang	om	året,	mens	det	bliver	markant	dyrere,	når	direktøren	for	femte	gang	på	

et	år	flyver	interkontinentalt	på	business	class.”	(Ø,	2019:14).		

	

Her	gøres,	som	nævnt,	brug	af	social	lighed	som	argument	for	strategien,	samtidig	med	

at	kultursymboler	for	forskellige	klasselag;	børnefamilien	versus	direktøren	bruges	til	

at	appellere	til	retfærdighedsfølelsen	hos	børnefamilier	og	de	dertil	relaterede	grupper.	

Endvidere	kan	der	ses	at	argumentet	om	omstilling	i	børnefamilier	og	borgergruppers	

forbrugsvaner	i	forhold	til	flyvning	befinder	sig	på	individniveau,	da	det	specifikt	

henvender	sig	til	borgerens	livsstil.	

	 Her	ses	altså	en	form	for	klassekampsargument,	der	ikke	umiddelbart	ses	i	de	to	

andre	udspil,	det	tematiske	topos	om	social	ligestilling	ligeledes.	Derfor	kan	det	muligt	

forstås,	at	disse	argumenter	i	et	vist	omfang	er	rettet	mod	partiets	vælgere	ved	at	tale	

sig	ind	i	det	partipolitske	topos	og	forforståelse	for	partiet	Ø	og	dens	historie.	

Derudover	gøres	der,	gennem	brug	af	disse	kultursymboler,	brug	af	niveautoposet	

tradition.	Og	dertil	lægges	op	til	forandring	med	appel	til	nye	tider	for	“direktøren”,	der	

skal	ændre	sine	forbrugsvaner.		
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Diskussion	

Som	specificeret	i	metodeafsnittet	har	vi	forsøgt	at	samle	en	gruppe	af	mennesker	med	

forskellig	baggrund,	der	kan	hjælpe	os	med	at	se	på,	hvordan	et	udsnit	af	en	gruppe	

borgere	forholder	sig	til	det,	de	har	lagt	mærke	til	i	klimadebatten.	Vi	har,	ud	fra	det	de	

siger,	set	på,	hvilke	topoi	de	taler	ud	fra.	I	vores	sammenligning	af	

fokusgruppeinterviewet	og	klimaudspillene	fremgår	det,	at	deltagerne	i	høj	grad	havde	

fokus	på	forandring,	når	det	kom	til	de	tre	emner	landbrug,	energi	og	transport.	De	

nævnte	derudover	knapt	topoiet	økonomi,	som	udspillene	ellers	fokuserer	meget	på.	

Derfor	vil	vi	sammenholde	hvor	stor	(u-)	overenstemmelse,	der	er	med	de	topoi	

udspillene	trækker	på.	Vi	vil	endvidere	diskutere,	hvorvidt	der	kan	opstå	

kommunikationsproblemer	mellem	deltagerne	og	udspillene,	hvis	de	lægger	vægt	på	

forskellige	steder.	Deltagerne	er	anonymiseret,	og	derfor	har	vi	givet	dem	dæknavne	i	

form	af	bogstaver.	Vi	havde	inviteret	6	deltagere,	hvoraf	3	dukkede	op.	De	tre	deltagere,	

der	deltog,	har	vi	i	diskussionen	kaldt	henholdsvis	E,	K	og	R.	I	dette	afsnit	følger	vi	

nogenlunde	tragtstrukturen	ligesom	i	interviewet,	og	derfor	starter	vi	ud	med	at	

diskutere	mere	bredt,	hvordan	deltagerne	forholder	sig	til	klimadebat.	I	afslutningen	af	

vores	interview	lavede	vi	en	kort	øvelse	for	at	finde	frem	til,	hvilke	topoi	gruppen	så	i	

tre	citater	fra	de	tre	udspil.	Vi	så	ved	denne	øvelse,	at	der	var	nogle	udfordringer	i	

forhold	til	formuleringerne,	som	vi	i	vil	diskutere	sidst	i	denne	del	af	opgaven.		

Klimadebatten	og	kommunikationsproblemet	

Når	vi	spørger	deltagerne	åbent	om	klimadebatten,	kommer	deltagerne	på	forskellig	vis	

ind	på	politikernes	nylige	fokus	på	klimakrisen.	K	forklarer,	at	han	ser	et	større	fokus	på	

klima,	der	for	ham	virker	pludseligt,	og	han	mener	at:	

	
“(...)	det	er	blevet	kæmpestort,	og	at	det	fylder	helt	vildt	meget	lige	pludseligt.	Ikke	

ud	af	det	blå,	men	det	er	som	om,	at	der	er	nogen	mennesker,	der	godt	har	vidst,	at	

det	har	været	et	vigtigt	emne	i	lang	tid,	og	så	er	der	lige	pludselig,	nogen	der	er	

blevet	klar	over,	at	der	var	så	mange,	der	synes,	det	er	et	vigtigt	emne.”	(Bilag	

4,05:44).		

	

Hertil	taler	gruppen	sig	frem	til,	at	dette	kan	virke	populistisk,	da	det	viser,	at	

fokusskiftet	kommer	som	en	reaktion	på	udviklingen	i	folkestemningen.	Derfor	når	
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gruppen	i	tråd	med	dette	frem	til,	at	de	mener,	at	interessen	for	klima	ikke	virker	

oprigtig.	R	udtaler,	at	han	mener:	“(...)	at	det	er	lidt	til	grin,	fordi	det	er	kommet	meget	

pludseligt.	(...)	Det	er	først	op	til	valget	at	alle	partierne	er	begyndt	at	gå	op	i	det.	Det	er	

som	om,	det	kun	handler	om	stemmer"	(Bilag	4,06:51).	Altså	reagerer	de	på	den	

partipolitiske	topoi	i	debatten,	og	de	når	frem	til	en	fortolkning	af	uoprigtighed	fra	

partiernes	side	i	lyset	af	de	sidste	års	mindre	fokus	på	emnet.	Dette	bringes	senere	

specifikt	på	banen	i	forbindelse	med	en	diskussion	om	statsminister	Lars	Løkke	

Rasmussens	håndtering	af	kritik.	Hertil	kommenterer	E,	at	statsministeren	reagerer	

utilstrækkeligt,	når	han	bliver	spurgt	om	inaktivitet	i	hans	valgperiode,	og	E	inddrager	

selv	topoiet	tid:	"Når	nogen	fra	de	røde	blokke	virkelig	går	i	flæsket	på	[Lars	Løkke	

Rasmussen]	omkring,	hvorfor	han	ikke	har	gjort	mere	for	klimaet	de	sidste	4	år,	så	er	

svaret:	"Jamen	vi	har	lavet	en	meget	ambitiøs	klimaaftale	med	vindmølleparker",	og	så	

kører	vi	ligesom	videre	til	næste	argument."	(Bilag	4,	32:36).	Her	opsamles	VLAK’s	brug	

af	det	tematiske	topoi	ros	altså	af	fokusgruppedeltagerne,	og	denne	fortolkning	kan	

sammenlignes	med	vores	tidligere	analyse	af	VLAK’s	citater	om	energiaftalen	i	deres	

udspil.		

Hertil	fandt	vi	det	sammenligneligt,	at	VLAK	styrker	deres	eget	etos	ved,	i	deres	

afsnit	om	omstilling	af	energisektoren,	at	vinkle	sig	selv	rosende	ved	at	inddrage	

argumentet:	“I	juni	2018	samlede	regeringen	alle	Folketingets	partier	om	den	grønneste	

og	bredeste	energiaftale	i	Danmarkshistorien.”	(VLAK,	2018:4).	De	styrer	endvidere	

uden	om	en	konkret	gennemgang	af	handlingsforslag,	og	de	refererer	til	egen	politisk	

succes	i	valgperioden.	Denne	etos	virker,	ifølge	fokusgruppedeltager	K,	for	eksempelvis	

på	Venstres	vælgere,	der	tager	udsagn	som	disse	til	sig	uden	at	forholde	sig	kritisk	til	

gyldigheden:	"Nu	er	min	far	venstremand,	og	han	æder	det	råt.	Det	gør	han	bare.	Og	det	

ved	jeg,	der	sidder	masser	af	mennesker	derude	og	gør.	Der	stoler	på,	at	når	det	bliver	

sagt	højt	af	Lars	Løkke,	så	må	det	jo	være	rigtigt."	(Bilag	4,	53:06).	Det	kan	altså	forstås,	

at	K	inddrager	et	partipolitisk	topoi,	om	at	der,	gennem	tilhørsforhold	til	et	parti,	kan	

opstå	stærkere	loyalitet	til	partiet	end	emnet.	Et	muligt	problem	som	følge	af	dette	kan	

være,	at	det	kan	have	den	modsatte	effekt	ved	et	tab	af	troværdighed.	Som	vores	

interviewpersoner	nævner,	har	VLAK’s	gentagende	understregning	af	en,	eksempelvis;	

“ambitiøs	aftale”	medført,	at	de	har	mistet	troen	på	udsagnet,	og	i	stedet	har	fået	en	

forståelse	af,	at	de	snakker	udenom	og	ikke	oprigtigt	går	op	i	omstillingen:	K:	"Det	er	jo	

ærgerligt.	[VLAK]	har	lidt	mistet	pondussen	på	det.	Man	har	på	fornemmelsen,	at	de	
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prøver	at	tie	det	ihjel.	I	det	de	helst	ikke	vil	snakke	om	det,	netop	når	de	bliver	ved	med	

at	nævne:	"Vi	har	været	ude	med	en	meget	ambitiøs	aftale".	Altså	når	det	er	det	samme,	

der	bliver	sagt	hver	gang,	så	tænker	man	til	sidst:	"Det	betyder	ingenting	for	jer""	(Bilag	

4,	51:46).	E	og	R	bakker	løbende	op	om	Ks	udsagn,	og	de	når	frem	til	enighed	om,	at	

udtrykket	“ambitiøs	aftale”	mister	troværdighed,	når	det	bliver	brugt	på	denne	måde.		

	 Dette	kan	ses	som	et	kommunikationsproblem,	da	det	vidner	om,	at	politikernes	

argumenter	ikke	virker	overbevisende	for	modtagerne	og	dermed	fejler	i	sin	retoriske	

brug:	“At	argumentere	handler	om	at	begrunde	sine	påstande,	men	at	argumentere	

retorisk	handler	om	meget	mere	end	det.	Når	man	argumenterer	retorisk,	er	det	nemlig	

ikke	tilstrækkeligt	at	begrunde	sine	påstande	–	de	begrundelser,	man	anvender,	skal	

være	overbevisende.”	(Gabrielsen	og	Christiansen,	2010:65).	Dette	er	tydeligt	i	

fokusgruppedeltagernes	reaktion	på	vinklingen	af	topoiet	forskning	i	klimadebatten,	

hvor	E	forklarer,	at	argumentet	ikke	virker	overbevisende	og	som	en	undskyldning	for	

at	fortsætte	samme	politik:	“(...)	[N]år	klimaudspillene	bliver	lidt	mindre	konkrete,	som	

de	nu	engang	gør,	så	er	svaret	tit,	at	det	er	fordi,	at	vi	skal	bruge	en	masse	penge	på	

forskning.	Så	vi	på	et	tidspunkt	kan	komme	hen	til	et	sted,	hvor	vi	ikke	skal	gå	på	

kompromis	med	vores	livsstil."	(Bilag	4,	46:28).	Her	forstår	E	altså	argumentet	om	

forskning	som	ikke	konkret,	og	hun	fortolker	det	som	et	ønske	om	ikke	at	ville	omstille.	

Argumentet	leder	igen	til	en	mangel	på	overbevisning	i	fokusgruppen,	der	direkte	

mener,	at	det	virker	modsat,	og	K	siger:	

	
“(...)	det	er	sådan	et	argument,	der	stopper	udviklingen	på	en	eller	anden	måde	–	

mærkeligt	nok.	Sådan	et	"tag	det	nu	roligt"	argument.	"Vi	skal	bare	investere	i	noget	

forskning,	så	er	vi	reddet".	(...)	Det	kan	sgu	også	godt	være,	at	det	gør	det,	det	ved	jeg	

ikke	nok	om,	men	jeg	har	svært	ved	at	forestille	mig,	at	det	er	nok.	At	vi	kan	nå	det."	

(Bilag	4,	37:44).	

	

Dette	taler	sig	endvidere	ind	på	topoiet	tid,	og	hvorvidt	planer	om	forskning	udsætter	

omstillingen,	indtil	det	er	for	sent.	

Derudover	passer	argumentet	ind	på	niveautopoiet	forandring,	en	vinkel	som	K	også	

inddrager	i	sin	kritik	af	forskning:		

"Altså	hele	det	der	argument	handler	jo	om,	at	vi	skal	ændre	vores	liv	så	lidt	som	

overhovedet	muligt.	Når	de	eksperimenterer	med,	hvad	man	giver	køerne	at	spise,	så	de	
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forurener	mindre...	Det	er	alt	sammen	noget,	hvor	vi	prøver	at	skabe	noget	teknologi,	

der	kan	sørge	for,	at	vi	ikke	skal	ændre	på	verden.	Eller	hvordan	vi	har	det.	Vi	har	det	jo	

godt,	og	det	er	en	smuk	tanke	i	virkeligheden,	men	det	er	jo	også	svært	at	forestille	sig,	

at	vi	kan	redde	det	uden	at	skulle	gå	igennem	en	eller	anden	form	for	ændring	i	vores	

samfund."	(Bilag	4,	37:03).		

Her	ses	altså	igen	et	kommunikationsproblem	mellem	fokusgruppedeltagerne,	

og	hvad	de	opsamler	af	politisk	argumentation	inden	for	toposet	forskning.	I	det	K	i	

citatet	når	frem	til,	at	samfundet	har	et	behov	for	at	“gå	igennem	en	eller	anden	form	for	

ændring",		taler	han	sig	ind	i	en	diskussion	om	forandring.	I	følgende	afsnit	diskuterer	

vi,	hvordan	forandring	vinkles	i	de	forskellige	udspil,	og	endvidere	hvordan	det	står	

over	for	topoiene	tradition	og	tid,	da	vi	så,	at	deltagergruppen	i	fokusgruppeinterviewet	

fokuserede	meget	på,	hvor,	de	mente,	at	der	skulle	forandring	til.	

Tradition	og	forandring	i	forbindelse	med	landbrug	

To	af	de	niveautopoi,	vi	så	i	alle	tre	udspil,	går	igen	i	samtalen	mellem	deltagerne	–	

nemlig	forandring	over	for	tradition.	E	har	bidt	mærke	i	en	forandring	af	retorikken	

generelt:	“Det	er	som	om,	det	er	et	problem,	som	folk	har	italesat	som	noget,	vi	skal	tage	

stilling	til	men	først	for	vores	tipoldebørn,	eller	at	det	var	lang	tid.	Og	så	inden	for	de	

sidste	par	år,	så	er	det	ligesom	blevet	nej,	det	er	nu,	og	det	er	vores	børn,	og	det	er	os,	det	

kommer	til	at	gå	ud	over.	Det	sker	allerede.”	(Bilag	4,6:09).	Altså	viser	citatet,	at	E	

omtaler	toposet	forandring,	når	hun	siger,	at	der	inden	for	de	sidste	par	år	er	sket	en	

ændring	i	måden	at	omtale	problemerne,	klimaændringerne	skaber.	Ændringen	består	i,	

at	det	førhen	var	noget,	vi	havde	længere	tid	til	at	gøre	noget	ved	og	dermed	tage	stilling	

til,	men	i	dag	omtales	det,	som	E	påpeger	i	ovenstående	citat,	at	“det	er	vores	børn,	og	

det	er	os,	det	kommer	til	at	gå	ud	over.”	I	denne	passage	taler	hun	desuden	ud	fra	

toposet	tid,	da	det	er	tiden,	der	har	forandret	sig	i	retorikken	–	det	er	nu,	og	det	er	ikke	

problemer,	“vores	tipoldebørn”	først	skal	tage	stilling	til,	når	de	lever.	Denne	retorik,	

refererer	hun	til,	kommer	fra	noget	“folk	har	italesat”.	Retorikken	omkring	at	“det	er	nu”	

kommer	altså	ikke	som	sådan	fra	politisk	side,	men	det	lader	til	i	højere	grad	at	komme	

af	en	folkestemning	–	eller	som	noget	folk	italesætter.		

Den	kursændring,	som	E	taler	om	i	ovenstående,	omhandler	altså	en	forandring	i	

forhold	til	tid	–	der	skal	ske	noget	nu.	Holder	man	først	og	fremmest	vinklen	forandring	

op	imod,	hvad	VLAKs	udspil	peger	på,	er	der	forskel	på,	hvordan	denne	forandring	
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udtrykkes.	I	vores	analyse	af	landbrugsafsnittet	hos	VLAK	fokuserer	de	på,	at	forandring	

betyder	nye	løsninger	af	teknologi,	sådan	at	fremtidens	produktioner	af	fødevarer	kan	

blive	mere	klimavenlige.	I	tråd	med	dette	analyserede	vi	os	frem	til,	at	VLAK	mener,	at	

der	inden	for	landbruget	har	været	en	positiv	udvikling,	og	at	denne	skal	fortsætte.	De	

vinkler	altså	ud	fra	forandring,	men	samtidig	vinkler	de	også	ud	fra	tradition,	hvilket	vi	

fortolker	som	en	fortsættelse	af	kursen,	der	er	lagt.			

Sammenholder	man	dét,	med	hvad	E	henviser	til,	lader	det	til,	at	der	er	en	

uoverenstemmelse	i,	hvor	hurtigt	denne	forandring	skal	komme.	Forandringen	i	VLAK’s	

udspil	rummer	ikke	en	forandring	i	samme	grad,	som	vores	fokusgruppedeltager	E	

henviser	til,	at	folkestemningen	lægger	op	til.	E	italesætter	i	øvrigt	denne	forandring	

inden	for	landbrug	som	ændringer	i	målsætninger.	Da	de	ikke	konkretiserer	hvilke	mål,	

de	vil	sætte	for	landbruget,	er	det	dog	svært	at	gennemskue,	hvor	store	disse	

forandringer	vil	være,	samt	hvornår	de	skal	komme.			

Ø	beskriver	heller	ikke	præcis,	hvornår	tiltag	for	landbruget	skal	ske,	men	

fokuserer	på,	at	interesser	i	landbruget	har	ladet	belastningen	af	klimaet	stå	på	for	

længe.	De	lægger	derfor	op	til	en	forandring,	hvor	landbruget	eksempelvis	skal	betale	en	

CO2-afgift	på	produktion	af	fødevarer.	De	skriver	dog	ikke	hvornår,	dette	skal	indføres.	

Det	kan	altså	diskuteres,	hvorvidt	alle	tre	udspil	imødekommer	en	del	af	folkets	ønske	

om	forandring	inden	for	landbrug,	når	de	ikke	forklarer,	hvornår	denne	forandring	skal	

komme.	De	overser	inden	for	landbrug	toposet	tid.		

Forandring	i	forhold	til	energi	

I	forhold	til	energi	taler	deltagerne	i	fokusgruppen	sig	også	ind	i	et	perspektiv,	der	

omhandler	forandring.	Med	det	samme	vi	i	interviewet	nævner	energi,	fokuserer	

gruppen	på	energikilder	i	et	samfundsmæssigt	perspektiv.	De	bekræfter	hinanden	i,	at	

der	tales	meget	om	vindenergi	og	vindmølleparker	især,	E	forklarer	at;	“(...)	

vindmølleparker	er	blevet	et	defaultsvar	hver	gang,	det	handler	om	miljøet.	“Vi	har	lavet	

et	klimaudspil,	hvor	vi	gerne	vil	lave	80	mio.	vindmølleparker.””	(Bilag	4,	32:05).	K	

tilføjer	her:	“Ja	lige	præcis	ikke?	“Vi	har	styr	på	det,	vi	laver	nogle	vindmølleparker.””	

(Bilag	4,	32:11).	E	svarer:	“Ja	lige	præcis:	“Vi	har	styr	på	det,	det	skal	nok	gå	alt	sammen.	

Vi	behøver	ikke	andet.””	(Bilag	4,	32:17).	Under	denne	samtale	fremgår	en	ironisk	

distance	til	det,	de	siger,	da	de	gentagne	gange	griner.	Det	lader	altså	til,	at	gruppen	er	

enige	om,	at	de	tager	en	smule	distance	fra,	at	løsningen	udelukkende	er	vindenergi.	I	
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tråd	med	denne	diskussion	kommer	de	ind	på	A-kraft.	R	siger:	“Jeg	så	et	klip	fra	en	

debat,	hvor	de	snakkede	om	A-kraft.	(...)	Jeg	tror	måske,	det	var	en	studerende	fra	RUC,	

som	sagde,	at	det	kun	var	syv	procent	af	den	samlede	energi,	der	kom	fra	vindmøller,	

hvor	at	[politikere]	tit	nævner	nogle	tal,	som	er	væsentligt	højere	(...)	Det	er	lidt	

misvisende	med	tal.	(...)	hvor	[den	studerende	i	debatten]	nævnte,	at	det	var	mere	

effektivt	med	A-kraft	”	(Bilag	4,	32:57).	K	støtter	efterfølgende	op	om	dette.	Deltagerne	

tvivler	dermed	på,	at	vindenergi	er	den	eneste	løsning,	og	det	kan	fortolkes,	at	de	ønsker	

en	forandring	i	denne	retorik,	der	fokuserer	på	vindenergi	som	den	rigtige	og	eneste	

løsning.	I	analysen	beskrev	vi,	at	både	A	og	Ø	taler	om	flere	vindmølleparker	og	

fokuserer	derfor	på,	at	vi	skal	udvinde	mere	energi	fra	vind.	Der	kan	argumenteres	for,	

at	de	taler	ind	i	forandring,	da	der	skal	fokuseres	endnu	mere	på	vind.	Men	denne	

vinkling	af	forandring	imødekommer	ikke,	at	de	eventuel	har	nogle	vælgere	som	

gruppen,	der	er	åbne	over	for	andre	energikilder,	eller	at	de	er	utilfredse	med	at	høre	

om	vindenergi	som	den	eneste	rigtige	løsning.		

Forandring	af	transport	

I	denne	del	vil	vi	diskutere	niveautoposet	forandring	i	forhold	til	transport.	Som	

beskrevet	i	analysen,	indeholder	alle	tre	udspil	en	plan	for	udfasning	af	benzin-	og	

dieselbiler	og	dermed	en	forandring	i	transporten	i	det	daglige.	De	tre	udspil	vinkler	

forskelligt	i	forhold	til	tid.	A	og	VLAK	vil	både	stoppe	for	salget	af	benzin-	og	dieselbiler	i	

2030.	Ø	mener,	at	dette	skal	ske	meget	før	–	allerede	i	2022	skal	salg	af	dieselbiler	

forbydes,	mens	salg	af	benzinbiler	skal	forbydes	i	2025.		

I	fokusgruppen	fokuseres	der	overordnet	på	trafik	på	globalt	plan.	E	fortæller,	at	

i	hendes	omgangskreds;	“(...)	bruger	[de]	meget	tid	på	at	snakke	om	det	at	flyve,	og	

alligevel	er	[de]	en	gruppe	venner,	der	flyver	rundt	omkring.	Vi	kan	godt	snakke	om,	så	

burde	vi	tage	tog,	men	det	er	dyrt	og	tager	tid.”	(Bilag	4,	17:59).	Dermed	kan	man	

argumentere	for,	at	de	tre	udspil	ikke	kun	bør	forholde	sig	til	transport	af	biler	i	

hverdagen,	men	også	transporten	ud	af	landet,	da	vi	gennem	fokusgruppen	ser,	at	dele	

af	vælgerne	også	bekymre	sig	om	trafikken	i	forhold	til	at	rejse.	Af	Es	udtalelse	fremgår	

det	dog,	at	de	i	hendes	vennegruppe	ikke	fravælger	fly	grundet	tiden,	og	at	det	tilmed	er	

for	dyrt.	Ø’s	udspil	er	det	eneste,	der	forholder	sig	til	flytransport.	De	mener,	at	man	skal	

betale	mere	i	afgift,	jo	mere	man	rejser.	
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Øvelse		

Vi	præsenterede	blandt	andet	deltagerne	for	et	citat	fra	VLAK	og	Ø,	der	lyder	som	følger:	

“Landbrugets	og	fødevaresektorens	miljø-	og	klimabelastning	vil	kunne	nedbringes	

blandt	andet	gennem	optimering	af	fødevareværdikæderne	og	introduktion	af	nye	

biobaserede	produkter.	Denne	udvikling	kan	fremmes	ved,	at	efterspørgslen	efter	

klimavenlige	produkter	fra	landbrug	og	fødevaresektor	stimuleres.”	(VLAK,	2018:28)	og	

”Provenuet	fra	en	sådan	forbrugsafgift,	der	vil	gøre	fødevarer	i	butikkerne	dyrere,	

sendes	tilbage	til	folk	med	lav-	og	mellemindkomster	gennemen	forøgelse	af	den	grønne	

check.	Folk	med	lave	indkomster	skal	ikke	miste	penge	på	en	afgift	på	landbrugets	

klimabelastning.”	(Ø,	2019:19).	I	præsentationen	af	begge	disse	citater	oplevede	vores	

deltagere	en	del	forvirring	over	formuleringen	og	ordvalget.	I	citatet	fra	VLAK	

diskuterede	deltagerne	særligt	ordet	”fødevareværdikæderne”,	som	ingen	af	dem	kunne	

forklare	den	eksakte	betydning	af	–	det	kan	komme	sig	af,	at	det	er	et	ord,	der	primært	

bruges	i	faglige	sammenhænge,	som	man	ikke	nødvendigvis	eksponeres	for.	I	citatet	fra	

Ø	var	der	også	forvirring	over	ordvalget	–	særligt	ved	brug	af	ordet	”provenuet”,	der	har	

samme	betydning	som	skatteindtægt	–	altså	indtægt	for	staten	gennem	skatter.	

Deltageren	K	siger:	”Jeg	synes	godt	nok,	det	er	svært.	Der	er	en	masse	flotte	og	fine	ord,	

men	jeg	forstår	ikke	helt	meningen	i	det”	(Bilag	4,	1:09:23).	Deltagerne	talte	om,	at	

formuleringen	ved	begge	citater	fremstår	kringlet,	og	det	bliver	uforståeligt	og	svært	at	

forholde	sig	til.	I	citaterne	forsøger	VLAK	og	Ø	at	gøre	deres	forslag	så	konkrete	som	

muligt,	og	de	gør	dette	ved	brug	af	faglige	termer,	der	muligvis	ikke	er	kendskab	til	hos	

den	almene	befolkning.	Ud	fra	dette	kan	man	diskutere,	i	hvor	høj	grad	udspillene	

egentlig	henvender	sig	til	almene	borgere,	i	og	med	at	de	gør	brug	af	disse	faglige	

termer.	Dog	kan	man	også	diskutere,	om	det	overhovedet	ville	være	muligt	at	formulere	

et	klimaudspil	uden	brug	af	disse	–	ville	det	så	fremstå	for	useriøst	og	ukonkret?	Dette	

er	svært	at	vurdere	i	arbejdet	med	klimaudspil,	eftersom	det	stadig	er	en	forholdsvis	ny	

genre.	Vi	kan	ikke	med	sikkerhed	sige,	hvad	den	rette	retorik	for	et	klimaudspil	er,	men	

vi	kan	se,	at	der	kan	opstå	kommunikationsproblemer.	–	Hvad	end	det	er	fordi,	

argumentationen	er	for	udførlig	eller	overfladisk,	eller	at	problemerne	opstår	på	

baggrund	af	mangel	på	troværdighed	og	et	skel	i	argumentation	mellem	vælgerne	og	

politikerne.	
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Konklusion	

Vi	har	i	vores	gennemgang	af	de	tre	partiers	klimaudspil	fundet	frem	til	flere	mønstre	i	

deres	niveau-	og	tematiske	topoi,	og	derved	fundet	frem	til,	hvilke	intentioner	der	

potentielt	ligger	bag	de	forskellige	udspil.		

Generelt	vinkler	de	tre	udspil	sig	ud	fra	de	samme	niveautopoi;	samfund,	

tradition,	forandring,	partipolitisk	og	enkelte	steder	individ.	Ved	at	gøre	brug	af	de	

forskellige	niveauer	appellerer	de	til	modtagerens	forståelse	af	argumenterne	enten	

som	rettet	mod	Danmark	som	nation,	traditioner	eller	forandringer	i	samfundet,	

fremhævelser	af	eget	parti	eller	af	andre	partier,	eller	ved	at	tale	mere	direkte	til	

vælgerne	ved	brug	af	individniveau.	Tematisk	gør	alle	udspillene	brug	af	toposet	

økonomi,	og	det	fungerer	som	løftestang	for,	hvordan	argumenterne	understøttes	af,	

hvad	der	er	realistisk	for	finansieringen	af	deres	klimatiltag.	Vi	har	altså	gennem	vores	

topoikatalog	og	dertilhørende	analyse	af	udspillene	redegjort	og	fortolket	os	frem	til	et	

overblik	over	de	topoi,	vi	ser	som	væsentlige.	Dermed	kunne	vi	anvende	og	

sammenligne	analysen	med	vores	observationer	fra	fokusgruppeinterviewet.		

	 I	vores	diskussion	af	fokusgruppeinterviewet	fandt	vi,	gennem	vores	fokus	på	

forskelle	og	ligheder	i	brug	af	topos	og	retorik,	blandt	andet	en	afvigelse	i	fokus	på	

niveauerne	forandring	og	individ.	Da	vi	holdt	os	til	en	tragtform	i	interviewet,	talte	

gruppen	først	ud	fra	deres	brede	forståelse	af	klimadebatten.	Her	udpegede	de,	at	

eksempelvis	regeringens	argumentation	af	topos	som	forskning	og	ros	til	sig	selv,	gjorde	

dem	i	tvivl	om	regeringens	troværdighed.	Vi	kunne	herefter	konkludere,	gennem	de	

afvigelser	og	kritikpunkter	vi	fandt	hos	gruppen,	at	der	kan	ses	et	skel	i	argumentation	

mellem	et	udsnit	vælgere	og	partiernes	officielle	klimaudspil	—	og	dermed	et	

kommunikationsproblem.		
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