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Abstract 
In this Project we seek towards a communication-based understanding of the Danish businessman, 

entrepreneur playboy celebrity, author and politician, Klaus Riskær Pedersen, who is running for 

the 2019 election to the Danish parliament. The project will describe the identity of Riskærs newly 

founded political party, Klaus Riskær Pedersen, and his own background, including his fame, his 

former convictions, and his political career, until the foundation of the new party. 

Supported by Discourse- and Argumentation Theory and Nonverbal theory, we will make a 

Communication Analysis, based on public appearances in Danish media, from immediately after his 

party were approved to run for election in June, the 19th of February 2019, until the international 

Labour day the 1st of May 2019.  

We intend to make an assessment of Riskær as an aspiring politician, and thereby evaluating his 

chances of succeeding to be voted into the Danish parliament. In doing so, we will try to place him 

within a populist-technocrat scale.  
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Problemfelt 
Danmark står overfor et Folketingsvalg, som i ringe grad er set magen til, siden det famøse 

’Jordskredsvalg’ i 1973:  

- Ikke siden 1973 har der været et Folketingsvalg med så mange partier i spil - til valget i 

1973 var der 5 partier før valget, og 10 efter (dr.dk)1, hvor det til dette 2019-valg kan gå fra 

9 til 13. 

- Ikke siden 1973 har valget båret præg af ’nye partier’ med så markante frontpersoner - i 

1973 hed de Erhardt Jakobsen (CD) og Mogens Glistrup (Z). I dag hedder de Pernille 

Vermund (D), Rasmus Paludan (P) og Klaus Riskær Pedersen (E). 

Det danske politiske klima har stået overfor en højredrejning, hvor Klaus Riskær Pedersens parti af 

samme navn, sammen med Stram Kurs og Nye Borgerlige er blevet opstillingsberettigede (de to 

første måneder før) til Folketingsvalget. Nye Borgerlige og Stram Kurs er nye skud på den 

højreorienterede stamme, og markerer et stigende fokus på indvandrer- og udlændingepolitikken, 

som illustreret her af Roald Als i Politiken:  

                                                
1 https://www.dr.dk/skole/historie/jordskredsvalget?fbclid=IwAR3stxmPTYVZ2U8IigRpQNhb0jjuY-rHoDDINLChH26khhSSY8q026YsJ0c 
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Figur 1: https://politiken.dk/debat/dagenstegning/art7211659/DF-er-pludselig-blevet-stuerent 

Venstrefløjen har også været i opbrud, idet Mette Frederiksen tidligere har været ude og proklamere 

at Socialdemokratiet søger at skabe en regering uden meddeltagelse fra andre venstrefløjspartier 

(TV2).2  

Dette har ført til at flere af partilederne på venstrefløjen ligeledes har peget på dem selv som 

statsministerkandidater.  

Det nuværende politiske miljø og de forskellige opbrud, sammenhængende med populisme og 

omtaler om løftebrud, er med til at skabe politikerlede hos befolkningen. Radius beskriver i deres 

troværdighedsundersøgelse, at på trods af, at 67% i høj grad synes, at Folketingspolitikere er 

vigtige, er der lav tillid til dem. Undersøgelsen konstaterer, at blot 8% i høj grad er imponeret over 

politikernes arbejde. 20% af de adspurgte mener i høj grad, at Folketingspolitikere kommunikerer, 

så man kan forstå det, imens hele 79% husker negative historier om politikerne indenfor det seneste 

år – en stærk kontrast til de 30%, der kan huske positive historier om politikerne (Radius, 2018). 

                                                
2 http://nyheder.tv2.dk/politik/2018-06-04-s-bryder-med-r-vil-danne-regering-alene?fbclid=IwAR00XdyunOEpjejg2y-
tV2TscZujHBQycYSFkFnqsfCDV45xah6wl63kHxg 
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Dette har ligeledes medført, at politikere i troværdighedsundersøgelsen ligger nederst på ranglisten, 

over troværdige erhverv.  

Denne politikerlede er med til at bane vejen for, at vælgerne byder nye initiativer velkomne, og 

erhvervsmanden, Klaus Riskær har skabt et parti, som er funderet i en form for systemkritik 

(dr.dk)3, og skal ses som et opgør mod de etablerede politikere.  Politisk kommentator, Lars Trier 

Mogensen spår i aktualitetsprogrammet ’55 minutter’ på Radio24syv, hvor han selv er tilknyttet, d. 

26-02-2019, at Riskær har gode chancer for at komme i Folketinget med sin kritik af det danske 

skattesystem, hvis det ellers får lov til at dominere hans valgkamp (Radio24syv)4. 

Klaus Riskær har dog en spektakulær fortid som erhvervsmand, og har tidligere siddet i EU-

parlamentet, samtidig med at han har opstartet flere virksomheder. Nogle af disse har medført 

anklager om svindel og efterfølgende konkurser og fængselsdomme.  

Det er derfor opsigtsvækkende, at en mand af den karakter opstiller til Folketinget, og derfor er det 

ligeledes interessant at undersøge, hvordan han kommunikerer. Derfor ønsker vi at undersøge, om 

Riskærs parti kan komme i Folketinget, baseret på den kommunikation, som han har haft op til 

valgkampen 2019.  

Problemformulering 
Hvordan kan personen og partiet, Klaus Riskær Pedersens strategi i forbindelse med 

opstilling til Folketingsvalget 2019 bedømmes som politisk kommunikation?  

Afgrænsning 
Projektet fokuserer på Klaus Riskær i tiden op til Folketingsvalget 2019 og omstændigheder, der 

omgiver ham. Fokus vil derfor ligge herpå, og ikke Klaus Riskærs tidligere politiske karriere. Dog 

vil tidligere begivenheder i Klaus Riskærs liv blive redegjort, da disse giver et indblik af Klaus 

Riskær som person. Grundet partiet og individet har samme navn, vil navnet ”Klaus Riskær” blive 

benyttet når vi i projektet taler om ham som person, hvor ”Klaus Riskær Pedersen” vil blive 

benyttet, når partiet bliver omtalt. 

 Da valgkampen kører sideløbende med projektets udformning, er der en naturlig afgrænsning 

empirisk, da det inden for projektets rammer, og en deadline, der ligger midt i valgkampen, ikke er 

muligt at analysere al empirisk materiale fra valgkampen. Vi har derfor valgt nedslag ud, som 

                                                
3 https://www.dr.dk/tv/se/dr2-live-8/dr2-live-9/dr2-live-2019-02-
19?fbclid=IwAR1ax66o29ZT6E5SNOZD0H9f2LjAPdNkymCyrSZ8OCGFcQmjN3KTgUrg5Us 
 
4 https://www.24syv.dk/programmer/55-minutter/44398342/klaus-riskaer-pedersen 
 



 8 

beskriver Klaus Riskærs politiske situation, med en tidsmæssig afgrænsning fra d. 19-02-2019 til d. 

01-05-2019. Der forekommer dog empiri, som ligger efter denne periode, da valgkampen naturligt 

er i konstant udvikling.  

Vi afgrænser os yderligere fra at benytte empiri fra andre partikandidater end Riskær selv. Vores 

fokus ligger dermed i grunden mere på Klaus Riskær som individ og hans partipolitiske 

argumentation, snarere end den øvrige polemik, der kan være relateret til selve Folketingsvalget, og 

de politiske stridigheder der kan opstå i forbindelsen med denne. 

  

Videnskabsteori 
Følgende kapitel kommer til at beskrive og uddybe den anvendte videnskabsteori. Der gøres rede 

for, hvordan Klaus Kjøllers politiske argumentationsteori tager udgangspunkt i en grundlæggende 

præmis om, at Klaus Riskær skal bedømmes ift. nogle af ham fastlagte mærkesager og 

kernebudskaber, og hvordan han i perioden fra opstillingsberettigelse d.19-02-2019 til d.01-04-

2019, formår at formidle dem - kort sagt i hvor høj grad hans politiske kommunikation lykkes. 

Vi benytter også Strukturalisme til at forstå og forklare, hvordan partiet Klaus Riskær Pedersen 

kommer til at indgå i de nuværende politiske strukturer. Dette gør vi ved at benytte os af Roman 

Jakobsons kommunikationsmodel (Brorholm, 2000: s. 61).  

 

Politisk Argumentation 

Hele projektets præmis er at vurdere og bedømme den mangeårige erhvervsmand, Klaus Riskær 

Pedersens kommunikative evner som politiker for sit eget politiske projekt anno 2019. Dvs. vi får 

brug for teori, som understøtter dette, og her har vi fundet ’Politisk Argumentation’ af Klaus Kjøller 

nyttig - at Kjøller selv fremfører som kritik af bogen, at den udkom på et tidspunkt (1991, red.), 

hvor politisk kommunikationsvidenskab endnu ikke var bredt anerkendt, (Kjøller, 1991: 21) er en 

omstændighed, vi må tage højde for. I samme åndedrag opfordrer Kjøller dog også til, at bogen 

bruges som inspiration til fremtidige bidrag (ibid.: 22), så det gør også, at selvom bogen bidrager til 

den videnskabsteoretiske og metodiske linje, benyttes den kun som rettesnor for selve analyserne. 

En anden af Kjøllers videnskabsteoretiske overvejelser går på erkendelsen af, at “den åbne, frie 

diskussion mellem ligemænd” som et Jürgen Habermas ‘sk ideal (ibid.: 22-23) er 

tilstræbelsesværdig, men i ringe grad opnåelig, især i en politisk institutionel kontekst, og at man 

som undersøgende skal reagere på denne omstændighed, ved at stille følgende 3 spørgsmål: 
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1.  Bør de politiske institutioner leve op til den videnskabelige institutions norm? 

2.  I bekræftende fald: Hvorledes kan dette mål fremmes? 

3. I benægtende fald: Bør/kan jeg opstille nogle andre normer, som politiske institutioners 

kommunikation skal leve op til? 

(ibid.: 23) 

Kjøller vurderer, at man efter hans mening, hverken kan stille det som ideal (jf. pkt. 1.), eller bør 

tilstræbe at opstille andre idealer (jf. pkt. 3), hvis ikke den observerede politiske kommunikation i 

forvejen lever op til at være åben, fri og ligeværdig. Dvs. at projektet har gjort sig det bevidst, at en 

del af teorien, og dermed også analyserne, baserer sig på en vis grad af Habermas og Kritisk Teori. 

Dette forstået på den måde, at normative værdier som balance, velfærd, vækst, demokrati, klasser 

og udvikling - allesammen værdier, som Habermas selv fremhævede i sin egen viderefortolkning af 

Frankfurterskolen (Hansen, Mogens, 2009: 562) - bidrog til et erkendelsesniveau, som rettede sig 

mod en vis grad af kritik mod illegitim magt (ibid.: 562). Erkendelsesinteressen i Kjøllers 

fortolkning går, i modsætning til Habermas, ikke nødvendigvis på at frigøre individet fra systemet, 

men snarere på at beskrive kommunikationen så præcist, så teoretisk relevant, som muligt.  

Oversat til casen Klaus Riskær Pedersen og hans valgkamp anno 2019, er vores 

videnskabsteoretiske mål dermed ikke i sig selv at dømme ham på hans partis holdninger. Vi vil, 

med Jürgen Habermas’ og Klaus Kjøllers velsignelse, forbeholde os retten til at lade projektet være 

kritisk overfor mærkesagerne, men det er formen, dvs. kommunikationen af budskaberne, der har 

projektets primære fokus.  

 

Strukturalisme 

Strukturalismen er oplagt, da vi forsøger at komme bagved de politiske strukturer ved hjælp af 

modeller – vi vil kort sagt strukturere kortlægningen af disse strukturer.  

Strukturalismen fremmes primært af den schweiziske lingvist, Ferdinand de Saussure. Hans teori fra 

1916 bliver udgivet post-mortem, af hans studerende, og præsenterer Saussures syn på lingvistik 

(Egholm, 2014).  

Saussures teori adskiller sprog ind i to koncepter: Parole, som er det faktisk talte sprog, og Langue, 

som er de underliggende regler i sprogsystemet. Dermed er det Langue, der bestemmer Parole.  

Teorien er baseret på en forståelse af, at sproget består af symboler. Dette betyder at ethvert 

ord/symbol består af en signifikant og en signifier. Dette vil betyde at man kan se et ord, hvortil den 
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fælles forståelse medfører, at selvom ordet rent fysisk blot er ord på et stykke papir, vil symbolet 

dukke op i ens forstand, da der er en fælles, symbolsk forståelse af konceptet (ibid.).  

Forud for strukturalismen løber Marxismen. Marxismen stammer fra Karl Marx, og kort fortalt, er 

marxismens grundprincip, at alle sociale relationer formes af en ’superstruktur’ og et ’materielt 

fundament’ (ibid.).  

Frankfurt-skolen udspringer af den marxistiske tankegang i 1931, og deles op i den tidlige og nyere 

periode, hvor blandt andre Habermas repræsenterer den nyere periode.  

Frankfurt-skolen er meget lig strukturalismen og marxismen, idet den søger at udforske den 

underliggende logik bag strukturerne (ibid.). Dermed er det logisk at observere linjen derfra, til 

Strukturalismen. 

Strukturalisme er en videnskabsteori, der søger at definere de strukturer, som kan være 

underliggende: Dette kan være eksempelvis være sociale, sproglige eller økonomiske strukturer. 

Strukturalismen søger at identificere de strukturer, der former de objekter, som studeres. I dette 

projekt kommer det til udtryk, ved at der undersøges gennem modeller. Der forsøges at undersøge 

de underliggende politiske strukturer gennem magt, følelser og diskursstrukturer.  

Gennem projektet benytter vi strukturalismen til at analysere Riskærs kommunikation, særligt 

gennem Roman Jakobsons kommunikationsmodel, hvor vi blandt andet undersøger Riskærs 

baggrund, argumentation, diskurs og kontekst – dermed opnår projektet en højere forståelse af 

Riskær, hans bevæggrunde for at skabe det politiske projekt, samt hvilke resultater det politiske 

projekt kan medføre.  

Metode 

Strukturalistisk metode - Roman Jakobsons model  

I Lars Brorholms ’På vej mod vor tid’ finder vi den model, som vi har valgt at bygge projektet op 

omkring. Dvs. vi tematiserer et langt stykke henad vejen strukturen omkring projektet opad Roman 

Jakobsons berømmede kommunikationsmodel. Dette skal forstås således, at vi identificerer en 

Afsender (Klaus Riskær og hans parti), Kontekst (hvori kommunikationen består), Budskab (selve 

kommunikationens form og æstetiske udtryk), Kanal (Riskærs medievalg) og Kode (analyse af, 

hvorledes kommunikationen skal forstås). Til sidst kommer Modtager, som er den overordnede 

konklusion, der bedømmer outputtet (Brorholm, 2000: 60-61). Metoden vil ikke blive yderligere 

uddybet her, da den lægges ned over hvert enkelt afsnit, efter oplistet tema.   
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(Brorholm, 2000: 61) 

Argumentationsanalytisk metode - Kjøllers modelbygningsmetode 

Klaus Kjøllers ’Politisk Argumentation er en teoretisk gennemgang på 273 sider. Kort nævnes det, 

at bogens egen anvendte metode er modelbygningsmetoden, som kan hjælpe en 

argumentationsanalyse på vej med ”at trænge ind i virkelighedens sammenhænge ved at konstruere 

forenklede efterligninger af virkeligheden. Formålet er at blive bedre i stand til at forudsige 

hvorledes en situation eller en tilstand vil udvikle sig. Jo bedre en model kan det, jo mere 

virkelighedsnær er den.” (Kjøller, 1991: 32) 

Dvs. Klaus Kjøller har haft en ambition om at lave en meget udførlig model, til at forudsige politisk 

argumentation i mange former. I dette projekt kan vi umuligt have alt med, og derfor har vi også 

udvalgt, hvilke dele af den samlede teori, vi fandt anvendelig til en egentlig argumentationsanalyse, 

ligesom argumentationsanalysen ikke kun foregår ud fra ’Politisk Argumentation’. 

Nomotetisk og Idiografisk metode  

Den videnskabsteoretiske præmis om gerne at stræbe efter et åbent, frit og ligeværdigt 

kommunikativt ideal, men ikke at have det som forudsætning, og ligeså kun forholde os til 

budskaberne i den udstrækning, at det hjælper vores samlede bedømmelse af kommunikationen, går 

igen i vores metodiske overvejelser. Kjøller beskriver, hvordan både Nomotetisk og Idiografisk 

metode kan bruges som regelsøgende metodeformer, men adskiller sig fra hinanden på, at hvor 

Nomotetisk metode vil ind og gøre det beskrevne til en tendens, så fornægter den Idiografiske 

metode ikke, at det enkelte tilfælde kan være unikt. (ibid.: 32) 

Denne omstændighed efterlader, med tanke på den valgte case, unægtelig dette projekt med et 

standpunkt, der hedder at vi arbejder Idiografisk, eller unikt-søgende, som Kjøller også kalder det. 

Det vil i praksis sige, at vores opgave bliver at overbevise læseren om, at vores ”fortolkning er 
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dækkende, meningsmæssigt udtømmende og relevant.” (ibid.: 33) Og netop derfor er det svært helt 

at se bort fra den Nomotetiske metode, al den stund, at den Idiografiske metode i sagens natur 

mangler en struktur. Helt konkret foreslår Kjøller, at det er i de empiriske overvejelser, at man går 

nomotetisk til værks, og momentært sætter det unikke i et typisk perspektiv, for at kunne begrunde 

det unikke. (ibid.: 34) Det vil i praksis sige, at vi løbende skal kunne kontrollere vores empiriske 

valg ud fra den teoretiske præmis, der er sat for den pågældende analyse. 

 

Afsender 

Klaus Riskær som person 
For at følge metodologien i Roman Jakobsons model, griber vi afsnittet, som omfatter både Riskærs 

biografi og Riskær som berømthed, samt partiets identitet, således an, at det samlet set 

repræsenterer Afsender. Som modellen beskriver, er afsender en person, eller institution med et 

behov for at kommunikere. (Brorholm, 2000: 60). Dvs. vi definerer både Klaus Riskær som person 

og parti under paraplyen Afsender. 

 

 

Klaus Riskærs biografi 

Med et projekt omhandlende Klaus Riskær, finder vi det nærliggende at undersøge hvad han 

tidligere har opnået. Klaus Riskærs baggrund spænder over alt fra forfatter, forretningsmand og 

iværksætter med både succes og fængselsdomme bag sig, til celebrity, playboy og politiker. Klaus 

Riskær blev født i 1955, og voksede op sammen med sin far, Knud Pedersen. Knud Pedersen var 

modstandsmand, og udøvede politiske aktivisme, der kostede ham 2 års fængsel, og var medstifter 

af modstandsklubben Churchill-klubben, der senere blev inspiration til filmen ’Drengene fra Sankt 

Petri (TV2).5 Klaus Riskær har selv udtalt omkring sin opvækst: ”Jeg sov under bordet, mens han 

sad med sine kunstnervenner til den lyse morgen og reddede verden på Christianshavn. Jeg kommer 

fra et dybt kulturradikaliseret venstrefløjsmiljø af fucking tosser.” (ibid.).  

                                                
5 http://nyheder.tv2.dk/politik/2019-03-08-portraet-klaus-riskaer-pedersen-er-klar-til-naeste-del-af-sin-egen-
revolution?fbclid=IwAR04CWwoZHihc0ET6EgCMFLphEH2Qn9GFI9QWU1La992AWzwE4MQbWoBrvM 
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Radio 24syv sendte d. 26-02-2019 en udsendelse om netop Klaus Riskærs far, og om der kunne 

drages paralleller mellem far og søn. Filminstruktør, Carina Randløv, der fulgte Knud Pedersen 

frem til hans død i 2014, er derfor inviteret i studiet. Hun fortæller blandt andet at Knud Pedersen 

havde et ’ordspil’, der hed: ”At hvis tingene lykkedes, så har man ikke sat sit mål højt nok” og 

”Man skal bare prøve, især det hvor det syntes umuligt” (Radio24syv)6. Knud Pedersen bliver 

ligeledes kaldt en systemkritiker, og én med en tilgang, der hed, at man ikke kunne stole på 

systemet. Klaus Riskær kan måske ligeså opfattes som en systemkritiker op til valget i 2019. Han 

nævner blandt andet på sin forside: ”Tiden er kommet til hovedrengøring i dansk politik”. Knud 

Pedersen var ligeledes optaget af mange ting, nævner Carina Randløv. Som nedenstående biografi 

af Klaus Riskær vil vise, står han ligeledes sjældent stille - selv ikke fængselsdomme stopper ham.  

1970’erne: 

Klaus Riskærs forfatterskab spænder over i alt 6 bøger, og han skrev allerede Unges kig ind i 

finansverdenen som 14-årig, udgivet i 1971, da han var 16. Den handler om, som titlen udmærket 

angiver, hvordan unge forstår sig på bankverdenen. Bogen fylder kun 36 sider, men beskriver på let 

læseligt sprog hvordan opsparing, bank, børsen og aktier fungerer.  

I 1978 starter Riskær firmaet Børsinformation som har til formål at levere erhvervsøkonomiske 

analyser, og var Klaus Riskærs første reelle virksomhed. Klaus Riskær starter i 1979 

investeringsfirmaet Krepco. Klaus Riskær har sidenhen stiftet og købt adskillelige virksomheder og 

ejendomme. Vi har i gruppen valgt kun at fremhæve udvalgte, der senere har haft betydning for 

Klaus Riskærs karriere.  

 

1980’erne: 

I 1986 køber Klaus Riskær investeringsfirmaet Accumulator Invest, som senere skulle vise sig at få 

stor betydning for ham... 

... I 1989 gik Klaus Riskær for alvor ind i politik, da han ville ind i Europa-Parlamentet. Han blev 

valgt som nummer 5 på Venstres opstillingsliste, og blev senere hen valgt som nummer 2 af 3 

Venstre-folk (dr.dk)7  

1990’erne: 

                                                
6 https://www.24syv.dk/programmer/ak-24syv/44401326/klaus-riskaers-kunstner-far-og/arkivlink 
 
7 https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/klausriskaerpedersen 
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Accumulator Invest gik konkurs i 1992 og Klaus Riskær blev erklæret personlig konkurs ligeså. 

Accumulator Invest blev ligeledes meldt til politiet, hvilket resulterede i at Klaus Riskær blev 

ekskluderet fra Venstre (ibid.) 

Klaus Riskær udgiver i 1992 ’Manden bag Riskær’, som indledningsvist beskrives som, et modsvar 

til offentlig kritik, men også erindringer, tanker indtryk og konklusioner (Pedersen, R. 1992: s. 7).  

I 1995 bliver Klaus Riskær tiltalt for mandatsvig og bedrageri i hans firma Accumulator Invest, for 

16,9 millioner kroner (klausriskaerpedersen.dk)8, hvilket han i 2000 modtager en dom på 2 ½ års 

betinget fængsel for. 

Klaus Riskær stifter i 1995 CyberCity, som var en dansk internetudbyder, som i dag er en del af 

Telenor. Firmaet oprettes med ejerskab i FamilieFonden, ikke i Riskærs eget navn, af hensyn til 

omgåelse af dommen fra Accumulator Invest, således at kreditorer derfra ikke de facto ville lukke 

CyberCity hurtigt ned igen (dr.dk)9 

2000 og frem: 

I 2006 stifter Klaus Riskær partiet Opstillingslisten. Det havde til formål at skabe en mindre politisk 

revolution, fordi dansk politik, ifølge Klaus Riskær, havde skabt ’bundter af politikere der fungerer 

som stemmekvæg’ (b.dk)10 

Opstillingslisten havde derfor til formål at introducere en ny type politiker, der stemte efter egen 

overbevisning. 

Klaus Riskær bliver i 2008, efter at have anket dommen, idømt en såkaldt fællesstraf på 7 års 

ubetinget fængsel, for bedrageri imod Riskær-Fonden på 210 millioner kroner, samt tidligere 

nævnte Accumulator sag (klausriskaerpedersen.dk)11  

Klaus Riskær skriver 2 bøger i sin tid i fængslet. ’Ankomsten’, udgivet i 2009, og ’Afmagt’, udgivet 

i 2013. Bøgerne handler om, hvordan hans hverdag pludselig bliver ændret til noget, han ikke er 

vant til, om hvordan han får hverdagen til at gå i en meget lille celle, som står i stor kontrast til hvad 

han ellers er vant til, men også som noget uvirkeligt:  

 

                                                
8 https://www.slideshare.net/klausriskaerpedersen/stre-landsrets-dom-2000-del-1-accumulator-sagen 
 
9 https://www.dr.dk/nyheder/penge/klaus-riskaer-skal-syv-aar-i-
faengsel?fbclid=IwAR1lE5Rqcm9ai2Xh1a8hykGAICO_Y9Gdj87qjUDE6iCbSIhbPnLb_hzgOhM 
 
10 https://www.berlingske.dk/samfund/klaus-riskaer-tilbage-i-politik 
 
11 https://www.slideshare.net/klausriskaerpedersen/stre-landsrets-dom-2008-del-1-cybercity-sagen 
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”[…] at jeg netop så mit ophold som en rekonvalescens fra virkeligheden. Som en 

rejse ind i drømmeverdenen, jeg alene skulle på. Om som jeg en dag ville vågne op 

fra, og se tilbage på som en oplevelsesrejse ind i en fjern og fremmed verden.” 

(Pedersen, R. 2009: s. 174)  

I 2012 bliver Klaus Riskærs dom yderligere tillagt 14 måneder for skyldnersvig 

(klausriskaerpedersen.dk)12  

I 2014 udgiver Klaus Riskær sin seneste bog, ’Socialkapitalisme’ (Riskær, 2014), hvori han 

beskriver, hvordan markedsøkonomien ikke kan opfylde visse roller, og varsler ændringer i, form af 

socialkapitalismen: […] hvor det ’kapitalistiske’ i økonomien møder ’det sociale’ i samfundet” 

(Riskær, K. 2014: bagsiden). 

Klaus Riskær er kortvarigt medlem af Alternativet i 2015, men må igen se sig ekskluderet, grundet 

mistillid fra partiet (alternativet.dk)13.  

Endelig i 2018 stifter Klaus Riskær partiet Klaus Riskær Pedersen, som efter kort tid havde samlet 

de nødvendige antal personlige stemmer til opstillingsberettigelse, og til pressemøde i februar 2019, 

erklærede han at ville gå til valg på blandt andet skattelettelser til lønmodtagere, skatteforhøjelser til 

erhvervslivet, et stop for udlændingestramninger og en klimapolitik med landbrug i som hovedaktør 

(dr.dk)14.  

Klaus Riskær har 40-50 år i medierne bag sig, på godt og ondt. Hans firmaer var både succesfulde, 

og som nævnt, på kant med loven. Klaus Riskærs ry var ligeledes præget på godt og ondt, og er det 

stadig i dag. Han er enten elsket eller hadet, også allerede i starten af hans karriere, hvor han blev 

”yuppiernes helt” (ibid.), hvilket også rejste kritik. 

Klaus Riskær havde en flirt med Kristendemokraterne i 2018. Hvor tilbuddet reelt kom fra er uklart, 

idet han selv nævner til DR at han har takket nej tak til et tilbud fra dem (dr.dk)15, hvorimod 

Kristendemokraternes formand Stig Grenov fortæller, at han valgte ikke at følge op på en 

forespørgsel fra Riskær om indlemmelse i partiet (jp.dk)16 Flirten med Kristendemokraterne skal 

dog stadig ses som et sidste forsøg på at gå ind i politik, før han valgte at stifte sit eget parti.  

                                                
12 https://www.klausriskaerpedersen.dk/faq 
 
13 https://alternativet.dk/old-files/2015/03/Alternativets-hovedbestyrelse-har-ekskludret-Klaus-Riskær-Pedersen-som-m....pdf 
 
14 https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/klausriskaerpedersen 
 
15 https://www.dr.dk/nyheder/politik/klaus-riskaer-jeg-kan-fandeme-ikke-stille-op-kristendemokraterne 
 
16 https://jyllands-posten.dk/politik/ECE11199919/kristendemokraterne-riskaer-ville-stille-op-for-os/ 
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Riskær som berømthed 

Klaus Riskær har foruden sin erhvervskarriere også tilbragt en del spalteplads i sladderbladene. 

Riskær har været en del af det københavnske natteliv gennem en årrække, ligeså vel som han til 

tider har beskæftiget sig med reality-tv. 

  
(seoghoer.dk)17 

Søger man efter ’Klaus Riskær’ på Infomedia, dukker der i alt 184 artikler op fra tabloidmediet Se 

& Hør. I netop Se & Hør er han blevet kåret til ’Årets Brandert 2006’, ligesom at der i bladet ofte 

omtales, hvordan han har omgang med damer og alkohol, herunder fx pornostjernen Denice 

Klarskov.  

Klaus Riskær har også været både reality-tv-vært og reality-tv-deltager, da han i 2005 hos TV 

Danmark fik programmet ’Hyret eller Fyret’, hvor de aspirerende deltagere skal kæmpe sig til 

retten til en virksomhed med en kapital på 100.000 € (YouTube)18.  

Senere, i 2014, deltager han kortvarigt i reality-serien ’Paradise Hotel’19.   

                                                
17 https://www.seoghoer.dk/kendte/skandalerne-klaeber-til-klaus-fester-faengsel-og-fallit 
 
18 https://www.youtube.com/watch?v=TEAXP7IcecM 
 
19 https://www.youtube.com/watch?v=gXXDtB_wQus 
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Klaus Riskær har også høstet en del omtale i sladderbladene, fordi det flere gange er lykkedes ham 

at finde kærester, som har været adskillige år yngre end ham selv, har haft korte forhold og har fået 

i alt seks børn med fem forskellige kvinder (billedbladet.dk)20.  

  
 

Partiet Klaus Riskær Pedersen 
Som tidligere nævnt, er Klaus Riskær bestemt ikke et ubeskrevet blad på Danmarks politiske scene, 

og så afgjort ikke i offentligheden i al almindelighed. Efter uden større succes at have gjort sig 

tilnærmelser til både Konservative, Alternativet og Kristendemokraterne, begynder Riskær at forme 

sit eget politiske projekt, der skulle blive til partiet Klaus Riskær Pedersen. På trods af Riskærs 

fortid som EU-parlamentariker for Venstre, 8 dage lange medlemskab af Alternativet og hans 

offentligt kendte politiske ambitioner, kom det alligevel som en overraskelse for mange, da 

erhvervsmanden på sin egen hjemmeside i november 2018 annoncerede, at han ville forsøge at 

samle underskrifter nok, til at gøre sit nystiftede parti Klaus Riskær Pedersen opstillingsberettiget. 

Overraskelsen skal primært ses i forlængelse af Riskærs kriminelle fortid der af pressen ansås som 

                                                
 
20 https://www.billedbladet.dk/kendte/klaus-riskaer-pedersen-er-blevet-far-igen 
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problematisk at sammenkoble med hans politiske projekt. Ikke desto mindre, fik partiet samlet de 

nødvendige vælgererklæringer, og blev i februar 2019 godkendt af Økonomi- og 

Indenrigsministeriet til opstilling til Folketingsvalget (dr.dk)21  

Ved partiets oprettelse lignede det åbenlyst et enmandsparti, hvilket navnet også mere end 

antydede. Samtidig er der den omstændighed, at Riskær selv er partiets formand, og i øvrigt dets 

eneste kandidat. D. 19-02-2019 indkaldte Klaus Riskær til stort anlagt pressemøde, og præsenterede 

sit politiske parti for den danske befolkning. Her blev det gjort klart, at Riskær ikke længere var 

alene i partiet, og at andre kandidater snart ville blive præsenteret. Som Riskær selv udtrykte det, 

drejede det sig om ’borgere fra virkelighedens verden’, hvilket stemmer overens med Riskærs 

overordnede kritik af folkestyrets tilstand, som han ser korrumperet af embedsmænd og 

konsulenttyper, der tjener egne interesser, fremfor fællesskabets. Pressemødet i sig selv kom til at 

kredse en hel del om Riskærs kriminelle fortid, og om, hvordan denne kunne harmonere med en 

politisk vision, om at omlægge skattesystemet. Hvad angår partiets øvrige kandidater til 

Folketinget, er der opstillet 16 kandidater, der allerede har civile titler, der flugter med det 

ordførerskab, de er tildelt (klausriskaer.dk)22. De 16 kandidater har for så vidt forskellige 

baggrunde, men fælles for de fleste af dem er dog en videregående uddannelsesbaggrund, inden for 

områder som jura, erhvervsøkonomi, medicin og marketing. Et andet fællestræk, de opstillede 

kandidater deler, er at ingen af dem tidligere har forfulgt en politisk karriere, og modsat deres 

formand ikke på forhånd er kendt af offentligheden (dr.dk)23  

Partiet Klaus Riskær Pedersen kan ifølge Riskær selv beskrives som et ’rødt-konservativt parti’ (jf. 

hans valgplakat, med et rødt og et blåt penselstrøg på hvid baggrund, red.), og går til valg på et 

ganske udførligt partiprogram, der blandt andet foreslår en omfattende omlægning af 

skattesystemet, samt en klima-pakke, der bygger på en gældssanering af landbruget. 

Grundlæggende mener partiet Klaus Riskær Pedersen, at der skal ryddes op i det politiske landskab, 

hvor skattepolitikken har slået fejl, og hvor den politiske arena er blevet til en karrierevej for unge 

akademikere, der ikke har fodfæste i den virkelige verden (klausriskaerpedersen.dk).  

Hvad angår spørgsmålet om Skat, vil Riskær kort sagt give skattelettelser for 80 mia. kr.  til 

samfundets borgere, imens erhvervslivet skal beskattes hårdere, og betale 80 mia. kr. mere i skat. 

Grundlæggende foreslår partiet, at erhvervslivet og virksomhederne i Danmark skal bidrage i langt 

                                                
21 https://www.dr.dk/skole/klaus-riskaer-pedersen-partiet-e 
22 https://klausriskaerpedersen.dk/candidates 
23 https://www.dr.dk/nyheder/webfeature/klausriskaerpedersen 
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højere grad til omkostningerne, ved at drive en velfærdsstat, og på denne måde bringe mere balance 

i regnskabet. Ved en gennemlæsning af partiprogrammet står det klart, at politikken stikker i mange 

retninger, men med et klart socialt aftryk der kan ses i eksempelvis udlændingepolitikken hvor 

partiet ønsker et stop for stramninger og bedre forhold for flygtninge (klausriskaerpedersen.dk)24. 

Sammenholdt med forslag om gratis vuggestuer og børnehaver, samt bedre arbejdsforhold for 

offentligt ansatte, er dele af partiets politik på linje med mange andre danske partier på 

venstrefløjen; Partiet ønsker ganske enkelt mere velfærd. Det er på spørgsmålet omkring 

finansieringen af velfærden, at Klaus Riskær Pedersen skiller sig ud fra andre partier. På netop dette 

punkt er partiets centrale forslag omkring ændringen af skattesystemet, et standpunkt, der lægger 

afstand til de øvrige opstillede partier (ibid.).  

 

De politiske idéer, der ligger til grund for partiet Klaus Riskær Pedersen står beskrevet i Riskærs 

bog ’Socialkapitalisme’ fra 2014. I bogen tages markedsøkonomien op til revision, og i forlængelse 

heraf præsenteres en ’socialkapitalistisk’ tilgang, hvor elementer fra liberal kapitalisme blandes 

med, hvad vi i skandinavisk kontekst ville kalde, den socialdemokratiske velfærdsstat. Nærmere 

bestemt består det sociale element i Riskærs tænkning af ’socialkollektiv samvittighed og 

samfundsmoral’, der skal danne ramme for, hvordan vi behandler hinanden i samfundet. Hvad 

angår den kapitalistiske del af idékomplekset, foreslår Riskær, at målsætningen for den 

kapitalistiske økonomi skal være af kollektiv karakter, og danne grundlag for ’velfærdsskabelse’ 

fremfor ’velstandsskabelse’ (Riskær Pedersen, 2014: 20-21). Centralt i socialkapitalismen står 

’folket’ som den drivkraft, der skal bære projektet frem. Ambitionen er at brede demokratiet ud i 

alle afkroge af samfundet, og gøre borgere medbestemmende, for at sikre en bedre sammenhæng i 

samfundet. ’Socialkapitalisme’ kan for så vidt forstås som et opgør med den profit- og 

afkastorienterede markedsøkonomi, der ifølge Riskær dominerer den økonomiske tænkning i dag.  

I stedet foreslås en netværksbaseret markedsøkonomisk model, der blandt andet har til formål at 

skabe en mere holistisk værdiopfattelse i fremtidens samfund, således at værdi akkumuleres i 

fællesskabets interesse (ibid.: 22-24). 

                                                
24 https://klausriskaerpedersen.dk/policies 
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Kontekst  

Det politiske forår  
For at udføre den bedst mulige analyse, samt at få skabt et overblik over tidsperioden, har vi valgt at 

afgrænse projektet i en tidsramme, der hedder d. 19-02-2019 til d. 01-05-2019.  

Iht. Roman Jakobsons model, beskrevet i Strukturalistisk metode, tematiseres dette afsnit efter 

Kontekst. Dvs. at vi med dette afsnit har til opgave at afdække, hvori kommunikationen består og 

fungerer.   

Tidslinje 

Den afgrænsede tidsperiode har vi valgt, for at kunne lave en udførlig analyse af den første periode, 

hvor Riskær har været valgbar til Folketinget. Der er blevet udvalgt følgende primære nedslag af 

Riskærs presseoptræden i denne tid, for at undersøge, hvordan hans udtryk udvikler sig i denne 

periode, samtidig med at det også har været nedslag, som har genereret omtale i medierne: 

Dato Begivenhed Begrundelse 

19/2 Pressemøde – 

Opstillingsberettiget 

(DR) 

Dette pressemøde er det første, som Riskær afholder efter at 

være erklæret opstillingsberettiget. Det er derfor en af hans 

første muligheder for at fremvise sin politik. 

21/2 Debatten – DR2 I hans optræden i Debatten, møder Riskær for første gang nogle 

af hans politiske modstandere; samtidig med at han også 

forsvarer sit partis eksistensberettigelse på nationalt fjernsyn. 

26/2 55 Minutter – 

Radio24syv 

Dette interview er interessant, da Riskær bliver konfronteret 

med sin baggrund og kriminelle fortid, som ender i en større 

diskussion omkring relevansen af denne. 

24/4 Kronik i Politiken En kronik, hvor Riskær efter længere tids stilhed omkring både 

ham og hans parti kan uddybe meningen bag partiet, samt kort 

opridse de politiske formål. 
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1/5 1. Maj tale hos Frit 

Forum 

(TV2 Play) 

En tale, hvor Riskær kan komme frem med politiske budskaber 

og argumenter uden afbrydelser eller kritiske konfrontationer; 

samtidig en tale, som lægger op til den kommende valgkamp. 

  

 

Tilbageblik på det forår, Riskær har skullet begå sig i 

Som nævnt bliver Riskær opstillingsberettiget til Folketinget d. 18-02-2019. Det er et politisk forår i 

stormvejr, hvor der er et stadig højt fokus på udlændingeområdet. Der har været et megen fokus 

både på Udrejsecenter Sjælsmark og det foreslåede Udrejsecenter Lindholm. Ligeledes har foråret 

også været præget af Rasmus Paludans fremgang og retorik, og det har derfor været et forår, der har 

været meget præget af indvandring- og udlændingepolitikken. Perioden har også været præget af et 

fokus på velfærd, da der både har været demonstration for minimumsnormeringer i 

daginstitutionerne (TV2)25, ligesom Lars Løkke tidligt på året også lancerede en ny 

sundhedsreform, der satte fokus på manglende varme hænder (dr.dk)26. Endeligt har der været fokus 

på klimaet, da svenske Greta Thunberg, gennem sine kampagner mod klimaforandringer, fik 

mobiliseret en hel bevægelse verden af skoleelever og studerende, som strejkede om fredagen, for 

bedre klimaforhold (dr.dk)27 

 

Spørgsmålet om Riskærs valgbarhed 

Klaus Riskær har ligeledes mødt udfordringer, da det kom frem, at han havde været kreativ i 

forhold til indsamling af vælgererklæringer.  

Vælgererklæringer indsamles typisk ved at man afgiver en støtteerklæring, afventer 7 dage, hvortil 

man modtager et link, til afgivelse af endelig vælgererklæring (e-learning)28. Klaus Riskær har 

omgået dette, ved at oprette støtteerklæringer fra egne partimails, således at der kunne sendes mail 

med vælgererklæring med det samme, og hermed omgå de 7 dages betænkningstid. Dette har skabt 

                                                
25 http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-04-06-demonstrationer-i-hele-landet-foraeldre-kraever-flere-paedagoger 
26 https://www.dr.dk/nyheder/politik/loekkes-sundhedsreform-ny-milliardfond-flere-sygeplejersker-og-nyt-laegevagtnummer 
27 https://www.dr.dk/nyheder/udland/16-aarige-greta-kaemper-klimaet-i-sort-og-hvidt-der-findes-ingen-graazoner-naar-det 
28 https://e-learning.kmd.dk/kurser/Vaelgererklaering_vaelger/ 
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stor debat, idet blandt andet Simon-Emil Ammitzbøll Bille har været ude og kritisere Riskær 

heftigt, for at bruge ’kreative metoder’ (dr.dk)29  

Analyse 
I henhold til Roman Jakobsons kommunikationsmodel, befinder vi os fortsat i den Kontekst-

baserede del af modellen. Forskellen består dog i, at vi nu er gået den redegørende, til den 

analyserende fase. Læseren skal tilmed gøres opmærksom på, at vi som sådan ikke har et teoretisk 

afsnit, men kompenserer ved løbende at lade teorien smelte ind i analysen. Når tematikken skifter 

væk fra Jakobsons Kontekst, gøres der opmærksom på det. 

Folkestyrets krise & det politiske sprog 

Dette afsnit vil med udgangspunkt i Kresten Schultz Jørgensens bog ’Følelsernes politik’ fra 2017, 

fremlægge forfatterens påstand om, at der er opstået en tillidskrise i demokratiet, og at folkestyret i 

forlængelse heraf, befinder sig i en krisetilstand. Afsnittet har til formål at beskrive den 

samfundskontekst, som Klaus Riskærs politiske projekt indskriver sig i, og samtidigt forklare 

teoretisk, hvordan succesrig kommunikation, på denne baggrund, kan bedrives politisk.  

Schultz Jørgensen beskriver den politiske tidsalder vi befinder os i, som værende præget af en 

mistillid over for demokratiet og dets politikere, og konkluderer på baggrund heraf, at ’folkestyret’ 

er udfordret af en krise der har grene i alle afdelinger af samfundet. Nogle peger på demagoger, der 

har forført folket med forsimplede budskaber, andre på internettet som den store synder, pga. de 

ubegrænsede muligheder for misinformation og Fake News. Nogle udpeger politiske enkeltpersoner 

som hovedansvarlige. Schultz Jørgensen argumenterer for, at der er sket et ’sammenbrud’ i det 

politiske sprog, som kan siges at have årsag i alle afkroge af samfundet, hos politikerne, såvel som 

hos borgeren og medierne (Schultz Jørgensen 2017: 57-60). 

Det kan påstås, at skylden ligger hos politikerne, der har fejlet i at formidle deres budskaber klart og 

tydeligt, og er druknet i et højtragende politisk sprog, og som resultat heraf har tabt vælgerne på 

vejen. Ligeledes kan ansvaret også placeres hos medierne, hvor holdninger og standpunkter med 

tvivlsomt grundlag spredes bredt og vidt, og hvor ’hypermedialisering’, ifølge Schultz Jørgensen er 

kernen i problemet. Schultz Jørgensen argumenterer dog også for, at borgeren kan være en del af 

problemet, da borgerne bevidst fravælger større, seriøse medier, til fordel for sociale medier med 

overfladiske budskaber (ibid.: 60-78).  

                                                
29 https://www.dr.dk/nyheder/politik/efter-riskaers-regelbrud-partierne-aendrer-reglerne-vaelgererklaeringer 
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Kresten Schultz Jørgensen beskriver hvordan det er selve sammenbruddet i det politiske sprog, der 

kan forklare folkestyrets krise. Påstanden hviler i at politikerne har været optagede af deres egen 

magt og har fejlet i at lytte til borgerne, imens borgeren i stigende grad skifter mellem politiske 

holdninger, som tv- radio- og YouTube-kanaler. Alt imens de sociale mediers indtog har tilbudt sine 

brugere forsimplede budskaber og Fake News medieret igennem algoritmer, der har til formål at 

tjene de mest overfladiske tendenser (ibid.: 77).   

Disse problemstillinger har det tilfælles, at det er sproget, der er kernen i problemet. Og når Schultz 

Jørgensen samtidigt argumenterer for, at sproget kan ses som selve bindeleddet i folkestyret, da har 

vi opskriften på en krise i demokratiet. 

I Danmark har vi som bekendt en styreform, hvor flertallet bestemmer, og derfor bliver det 

altafgørende at være i stand til at overbevise andre mennesker om at støtte ens idéer og synspunkter. 

Således er magten betinget af hvem der vælges, og hvilke synspunkter der støttes op om. 

Schultz Jørgensen beskriver, med udgangspunkt i de gamle grækeres retorik og Aristoteles’ tre 

appelformer, hvordan det politiske sprog hos nutidens politikere har til formål at skære ind til benet, 

præcis som hos grækerne for mange tusinde år siden (ibid.: 83). Aristoteles iagttog, hvordan 

politikere ofte overdrev i deres taler, og kommer frem til, at dette er et nødvendigt middel i politisk 

kommunikation. Når målet er at overbevise, må man overdrive og tydeliggøre (ibid.: 83-85). 

Grundlæggende er Schultz Jørgensens pointe, at det både er legitimt, og måske endda nødvendigt, 

at overdrive og forstærke sine budskaber. Politisk kommunikation, der har til formål at skære 

tingene ud i pap, kan vise sig meget effektiv for de politikere, der formår at udfolde den.  

Narrativer i politisk kommunikation 

Indenfor politisk kommunikation har narrativer til formål at formidle en politisk ideologi. Et 

politisk narrativ skal derfor rumme idéer til, hvordan samfundet skal indrettes, og samtidigt skal det 

handle om mere end bare konkrete lovforslag. Schultz Jørgensen bruger brandingeksperten, Simon 

Sinek, til at beskrive, hvad han kalder ’formålet’. Dette tolker Schultz Jørgensen som altafgørende 

for et firmas eller en politikers succes. Man skal have mere end blot en taktik - der er således et 

klart formål som definerer en succesrig politiker. Sinek har udarbejdet en kommunikationsmodel 

med tre niveauer;  

The Why, den grundlæggende eksistensberettigelse der definerer et firma eller et politisk parti - 

Transcenderer politik.  

The How, der handler om valg og prioriteringer.  

The What, som helt konkret handler om valg og holdninger, visioner og målsætninger (ibid.: 93).  



 24 

Hvis man lykkes som politisk parti med at kommunikere klart, ud fra disse tre niveauer, vil man i 

mange tilfælde blive betragtet som populistisk. Et godt eksempel er Dansk Folkeparti (1996-), hvis 

politik på mange områder kan beskrives som forholdsvis klar og enkel. Dog er det vigtigt at 

bemærke, at de taler hen imod et klart defineret formål, nemlig det nationale fællesskab. Et andet 

eksempel, der i denne sammenhæng kan inddrages, er Alternativet (2015-), hvis formål kan 

beskrives som skabelsen af en ny politisk kultur. Politiske modstandere vil pege på dette som 

eksempler på enkle og forsimplede budskaber, men trods de etablerede partiers vedvarende kritik af 

Alternativets påståede mangel på substans, kom partiet alligevel ind i Folketinget med næsten 5 

procent af stemmerne. Altså var Alternativets, såvel som Dansk Folkepartis, måde at kommunikere 

på, noget, der tiltalte vælgere, og derfor må vi forstå deres kommunikation som en succes.  

I en simplificeret forstand kan det ses i sammenhæng med en Inde-Ude diskurs, hvor man skaber en 

form for opdeling, typisk imellem ’os og dem’, som særligt indtil nu er blevet set hos Dansk 

Folkeparti, hvor der skelnes mellem udlændinge og danskere. (Græsborg & Jørgensen 2015: 23) 

Diskurser kommer vi i øvrigt tilbage til i Kommunikationsanalysen. 

Riskær i Sineks model 

I tilfældet med Klaus Riskær, kan Sineks model være interessant at inddrage, for at kunne belyse, 

hvorvidt Riskærs politiske projekt lykkes med at kunne svare på Sineks tre grundlæggende 

spørgsmål. For imens han til dels kan siges at kommunikere tilfredsstillende på to af niveauerne, 

kan man sætte spørgsmålstegn ved, om han er i stand til at definere en grundlæggende 

eksistensberettigelse for sit parti, der transcenderer politik, og gør det helt klart hvad hans formål 

med projektet er. Det er naturligvis muligt at se på Riskærs valgopstilling som et publicity-stunt, der 

skal være med til at skabe opmærksomhed omkring hans persona som forretningsmand, og 

samtidigt kan formålet også have rødder i et ønske om at rense sit navn i offentligheden, efter en 

årrække, hvor brandet ”Klaus Riskær” har været forbundet med økonomisk kriminalitet og 

fængselsstraffe. Men eftersom at Riskær nu trods alt har valgt at opstille et politisk parti, er det hvad 

vi må bedømme det som værende, og i det tilfælde, står det ikke helt klart, hvad formålet er. 

Hermed ikke sagt at partiet ikke har politiske målsætninger, men set i en politisk kommunikativ 

ramme, står det uklart tilbage, hvad der er, Klaus Riskærs overordnede formål er. I forlængelse 

heraf er det svært eksempelvis at se et klart narrativ i projektet, som kunne gøre det nemmere at 

kommunikere til vælgerne, og lade dem forstå, hvad de køber ind på. 
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De 4 nødvendige narrativer i politik 

Schultz Jørgensen opstiller fire eksempler på hvad han kalder ’nødvendige narrativer’. Denne type 

narrativer er ifølge Schultz Jørgensen instrumentale i selve meningsdannelsen, da de reducerer den 

kompleksitet, der ellers omgærder de fleste politiske problemstillinger. De fire narrativer er 

beskrevet på følgende måde:  

- Det enkelte menneskes muligheder (historien om det hårdtarbejdende menneske der ikke er 

født med en guldske i munden - Liberalisme).  

- Det solidariske samfund (historien om et samfund hvor ingen lades i stikken - Socialisme)  

- Det særligt danske (Det nationale fællesskab, som eks. Dansk Folkeparti har taget patent på)  

- Den herskende klasse (de få der beriger sig på de manges bekostning - Konservatisme)  

(ibid.: 99-103). 

 

Vi argumenterer i denne sammenhæng for, at Klaus Riskær overordnet set fejler i, at definere et 

klart og tydeligt budskab med sit politiske projekt. Hvis vi skulle lave et egentligt nedslag, og pege 

på et overordnet budskab, der kendetegner partiet, er det systemkritik og skattepolitik.  

Hvis vi i forlængelse heraf skal forsøge at placere Riskær inden for Schultz Jørgensens 4 

nødvendige narrativer, vil hans økonomiske udligningspolitik og højere beskatning af erhvervsliv, 

kontra almindelige borgere, pege i retning af narrativet det solidariske samfund. Riskærs politik, på 

dette for partiet helt afgørende område, relaterer sig således i højere grad til de 

fællesskabsorienterede partier på venstrefløjen, fremfor de mere individorienterede partier på 

højrefløjen. Sammenholdt med, at Klaus Riskær peger på højrefløjens leder Lars Løkke Rasmussen 

som statsminister, fremstår budskabet umiddelbart sløret.  

 

 

Autoritetsformer & etik  

Den indflydelsesrige, tyske sociolog, Max Weber definerede tre former af autoritet, som alle knytter 

sig til en type lederskab, man finder i samfundet. ’Den legale’, der baserer sig på love og regler, 

’Den traditionelle’, der referer til traditionelle magtformer som monarkiet og kirken, samt ’Den 

karismatiske’, som betegner den type magt, der udøves og legitimeres af karismatiske ledere, med 

exceptionelle individuelle kvaliteter, eller populister og folkeforførere, der lykkes med at 

overbevise folket, om at følge dem (Weber 2003a: 173-188).  
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Da Weber fremlagde sine tre autoritetsformer, var året 1922, og det samfund han analyserede ud 

fra, markant anderledes end i dag. Han gjorde sig dog tanker omkring, hvordan samfundet ville 

udvikle sig i fremtiden, og her er særligt en af hans forudsigelser relevant. Nemlig den, at Den 

legale magtform, i et fremtidigt samfund, ville fortrænge Den traditionelle. På dette punkt må det 

konkluderes, at Weber havde ret i sin antagelse - Den legale magtforms bureaukrati har i bred 

udstrækning opløst og erstattet monarkierne og kirkens magt i det moderne samfund. Men side om 

side med Den legale magt, eksisterer stadig Den karismatiske, der tilnærmelsesvis synes at opleve 

en renæssance, med en række populistiske bevægelser og politikeres fremkomst. Kresten Schultz 

Jørgensen skriver også om Webers autoritetsformer, og tilføjer i forlængelse heraf, en 4. magtform 

til typologien - et kommunikationsperspektiv, der i praksis fungerer som et bindeled mellem 

politikere og borgere. Kommunikationsperspektivet dækker over den udvikling, der har gjort 

medieprofilering til politikerens måske vigtigste platform, til at opnå magt (Schultz Jørgensen 2017: 

186-187).  

Ligeledes hos Max Weber finder vi to grundlæggende moralopfattelser, som politikere kan siges at 

stå splittet imellem, ’nemlig ansvars-etikken’ og ’sindelags-etikken’. Den førstnævnte drejer sig om 

at gøre det rigtige, og lægge vægt på følgerne af en handling, imens en beslutning, baseret på 

sindelags-etik, vil fokusere på det rigtige i selve handlingen, uden at tage højde for følgerne. Idealer 

og idéer knytter sig således til sindelaget, imens ansvars-etik handler om at tage ansvar for de 

effekter og virkninger, en politiske beslutning afstedkommer.  

Ifølge Weber placerer den ideelle politiker sig et sted imellem disse to moralopfattelser, og skal 

formå at spænde over begge felter for at opnå succes, og lykkes som politiker. (Weber 2003b: 181-

211).  

Dette teoretiske fundament fra Weber og Schultz Jørgensen kan hjælpe os nærmere til en forståelse 

af, hvordan den ideelle politiker kommunikerer.  

Politiker-rollen       

En af hovedpointerne vi kan uddrage fra Schultz Jørgensen er, at den mistillid, han identificerer i 

forholdet mellem politikere og vælgere, i høj grad beror på en overdreven anvendelse af 

teknokratisk-politisk ledelse, der har medvirket til at skabe denne tilstand af politisk mistillid. Han 

beskriver, hvordan den ideelle politiker, på visse punkter, adskiller sig fra denne teknokratiske 

ledelsesstil.  

Ifølge Schultz Jørgensen skal en succesrig, moderne politiker forstå at veksle mellem sagkundskab 

og populisme, og dermed evne at tale både til fornuften og følelserne. Sagkundskab angår i denne 
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sammenhæng teknokrati, altså anliggender der knytter sig til forskning, statistik og kolde 

kendsgerninger, imens populisme drejer sig om politikerens evne, til at skabe en forståelig 

fortælling til vælgere, der ikke nødvendigvis har en baggrundsviden om de emner, der omtales. 

Populismen bruger spin, manipulation og storytelling som værktøjer, til at reducere kompleksiteten 

i det politiske budskab, således at budskabet kan spredes ud til en større vælgerskarre. Fejler 

politikeren i sin sagkyndighed, kan han udstilles som værende uvidende, imens en politiker, der 

ikke formår at anvende populistiske virkemidler, vil have svært ved nå ud til masserne, og oftest 

blive stemplet som en teknokrat. Den moderne politiker er splittet imellem disse roller, og skal 

altså, i en ideel position, kunne tale til både følelser og fornuft hos vælgerne (Schultz Jørgensen 

2017: 177-178). 

 

De 12 arketyper 

Hos Heidi Hansen finder de såkaldte ’12 arketyper’, som beskriver en række karaktertræk, der hos 

Hansen kan siges at knytte sig til brand-personlighed, men som i denne sammenhæng vil blive 

brugt mere specifikt på politikeres branding. Denne typologi fungerer som et brugbart redskab, til at 

karakterisere og identificere en politiker, og hvad denne ønsker at udstråle. Arketyperne kan i 

forlængelse heraf hjælpe os med at forstå, hvordan en politiker som Klaus Riskær brander sig selv, 

og hvilke arketyper han igennem sin kommunikation læner sig op ad (Hansen, 2012: 183). 

Hansen betegner dette som det ’reelle’ og ’ideelle’ jeg. Det reelle jeg er dermed de karakteristika, 

som definerer personens nuværende tilstand, imens det ideelle jeg beskriver, hvordan en person 

ønsker at fremstå.  

Arketyperne kan derfor også bruges i branding, da de kan være med til at definere de konnotationer, 

man får i brandet, samtidig med, at man kan bruge arketyperne til at pejle sit brand, i en bestemt 

retning og opnå bestemte associationer med det (Hansen, 2012: 185). Hvordan man relaterer til 

arketyperne, er derfor ikke statisk, men kan være dynamisk og afhængig af ens livssituation 

(Hansen, 2012: 191). 
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Den uskyldige Den uskyldige lægger stor vægt på positivitet, renhed og 

sikkerhed. Denne arketype kan forekomme naiv, og tiltrækkes af 

simpelhed og loyalitet. Den uskyldige lægger ofte vægt på 

nostalgien og barndommens tro på verden. 

Vismanden 

(sindelags-etik) 

Vismanden ønsker at udbygge sin viden, og bruger derfor ofte 

tid på at undersøge mulighederne, inden vedkommende træffer 

en beslutning. Vismanden vil derfor typisk også blive 

repræsenteret som en kritisk forbruger, der sætter 

spørgsmålstegn ved produktet. 

Eventyreren Eventyreren er en person, som typisk søger at adskille sig fra 

andre, ved at være individualistisk, og søger, enten at rejse 

meget, eller at få mange nye oplevelser. Eventyreren ønsker til 

en vis grad at bryde med normen, og vil ofte forsøge at fremstå 

så speciel som muligt.   

Troldmanden Troldmanden drømmer meget, og holder så vidt fast i sine 

drømme - hvor urealistiske de end kan forekomme. Troldmænd 

ser, at ændringen skal starte indefra, og de prædiker ofte, at 

ændringen skal komme i en selv, før man kan forvente at se det i 

andre. Det er ofte spirituelle mennesker. 

Rebellen (sindelags-

etik)  

Rebellen har fokus på egne værdier, og ønsker at bryde med det 

etablerede - specielt, hvis rebellen ser det nuværende som 

uretfærdigt eller undertrykkende. Rebellen kan også 

fremkomme, hvis man er stærkt utilfreds, eller føler sig 

fremmedgjort. Rebellen søger typisk at skabe forandring og/eller 

en revolution. 
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(Hansen, 2012: 190-227) 

Helten (sindelags-etik) Helten vil ofte træde i kraft, når uretfærdigheden bliver for stor. 

Helten ønsker i høj grad at ’redde’ folk, og at gøre noget for 

andre. Helten ønsker dermed at gøre verden til et bedre sted. 

Entertaineren Entertaineren tager let på sig selv, og elsker at komme ud og 

have det sjovt. Entertaineren er typisk også det sociale 

midtpunkt, og prøver at fjerne fokus fra alt det alvorlige – og vil 

i stedet have, at der kan være mere plads til sjov og ballade. 

Elskeren Elskeren er en romantiker, som drømmer om den helt store 

kærlighed. Elskeren har et stort behov for bekræftelse, og 

dermed for at få at vide, at vedkommende har en helt særlig 

betydning. Elskeren er meget sentimental, og lægger vægt på de 

store øjeblikke i livet. 

Den almindelige Den almindelige lægger ikke skjul på, at vedkommende er 

ganske ordinær. Der er intet behov for at gøre mere ud af sig 

selv, end hvad man er. Det repræsenteres af stabilitet, loyalitet, 

og elsker at hjælpe til i sammenkomster. 

Den omsorgsfulde 

(ansvars-etik) 

Den omsorgsfulde bliver drevet af at hjælpe andre, og har et 

ønske om at beskytte alt omkring personen. Den omsorgsfulde 

lægger i høj grad vægt på relationer, i højere grad end materielle 

goder. 

Kongen (ansvars-etik) Kongen er typisk den bestemmende i en social gruppe, og er den 

ansvarshavende. Kongen vil ikke irettesættes, og ingen skal 

bestemme over vedkommendes identitet. Kongen er typisk den, 

der er samlingspunktet/lederen samt organisatoren. 

Skaberen Skaberen forekommer kunstnerisk, og er meget i forbindelse 

med sine følelser. Skaberen lever ofte efter intuition, og er 

meget innovativ. Skaberen sætter pris på individualitet og det 

individuelle udtryk. 
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Riskærs arketypiske træk 

Skal vi identificere hvilke arketyper, der kan passe på Klaus Riskær og hans brandingstrategi, er det 

nærliggende at kigge på nogle af de arketyper, der traditionelt forbindes med sindelags-etik. 

Arketyper, som vismanden og rebellen, indeholder begge karaktertræk, som kan forbindes med 

måden, Riskær kommunikerer på. Rebellen retter kritik imod systemet og det etablerede, hvilket 

passer, både på den politik, Riskær ønsker at gennemføre, og måden hvorpå han formidler den. 

“Tiden er kommet til hovedrengøring i dansk politik.” (klausriskaerpedersen.dk)30 er eksempelvis 

det første, der møder læseren, ved et besøg på partiet Klaus Riskær Pedersens hjemmeside.  

Vismanden er præget af ønsket om at udvide sin viden, og ønsker i den forbindelse at udstråle et 

intellektuelt overskud, der adskiller ham fra hans politiske modstandere. Også her ser vi lighedstegn 

med politikeren Klaus Riskær, der ofte vil udtrykke sig på en måde, hvor han ønsker at distancere 

sig intellektuelt fra dem, han diskuterer med. Et udsagn som: ”Jeg er belastet af, at jeg har læst så 

megen filosofi gennem årene.” (Information)31 er et eksempel på et udsagn, der placerer Riskær i 

Vismands-kategorien. I forlængelse heraf kan vi identificere et paradoks i Riskærs brandingstrategi, 

eller i al fald i, hvordan den kommer til udtryk for modtageren. På den ene side står den seriøse og 

tilnærmelsesvis teknokratiske vismand, med rebelske idealer og idéer, på den anden side 

Entertaineren, der inviterer tabloid-pressen indenfor, og byder paparazzi-fotograferne velkommen.   

Der arbejdes (jf. Heidi Hansens tidligere skelnen mellem det reelle og ideelle jeg) med en skelnen 

mellem, hvem Klaus Riskær er, og hvem han gerne vil udtrykke at være. I Riskærs tilfælde ser vi 

hans ideelle jeg som værende placeret et sted imellem de 2 arketyper, Vismanden og Helten. Helten 

skal her tolkes som Riskærs ambition om at være den, der redder det politiske og økonomiske 

system i Danmark. I det reelle jeg ser vi dog snarere Riskær som værende tættere på de 2 arketyper 

Rebellen og Entertaineren, takket være hans fortid. Sammenfattende kan det siges, at Riskær ønsker 

at brande sig som den vise Helt. Men i virkeligheden træder Klaus Riskær ind i valgkampen med 

arketyperne Rebel og Entertainer i baghovedet på potentielle vælgere og øvrig offentlighed. Disse 

har han svært ved at slippe af med, og omdømmet som celebrity og playboy er ufornægtelige. Med 

andre ord, kommer han ind på den politiske scene som en (aldrende) en Rebelsk Entertainer, og 

dermed er hans forsøg på at være noget andet, en strategisk fejlslagen disposition.  

                                                
30 https://klausriskaerpedersen.dk 
31 https://www.information.dk/debat/2019/02/georg-metz-danmark-faaet-egen-donald-trump-discountformat-klaus-riskaer 
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Er Riskær populist? 

Populisme som begreb er svært at definere og præcisere, og derfor må vi i arbejdet med populisme 

først gøre det klart, hvordan vi ønsker at anvende begrebet. I følgende afsnit vil vi diskutere, 

hvorvidt Klaus Riskær som politiker kan beskrives, som værende populist, eller have populistiske 

tendenser i sin måde at kommunikere på. Med udgangspunkt i Jan-Werner Müllers essay (2016) 

’Hvad er populisme?’ vil populisme i denne sammenhæng forstås som overordnet at være betinget 

af 2 centrale elementer: ’Et antielitært element’ og ’et antipluralistisk element’.  

Grundlæggende betyder ordet populisme folkelig, og bruges som begreb, oftest til at beskrive 

politiske partier og bevægelser, der i højere eller mindre grad udråber sig selv til at repræsentere 

folket, og dets interesser. Hvis man slår begrebet op i den danske ordbog, lyder formuleringen 

således: ” [...] bestræbelse på at vinde den brede befolknings gunst ved at forenkle fremstillingen af 

vanskeligt forståelige (samfunds)forhold og ved at forholde sig kritisk til samfundets etablerede 

autoriteter” (ordnet.dk)32. Det er vigtigt i denne sammenhæng at understrege at begrebet populisme 

altså ikke knytter sig til bestemte politiske ideologier, men derimod fremstår i mange 

forskelligartede former.  

Et fællestræk ved alle populistiske politikere og partier er dog en aversion over for eliten eller ’The 

establishment’. At stå i opposition til ’The establishment’ og kritisere eliten er således et 

grundvilkår for alle populister. Jan-Werner Müller argumenterer for, at populisme er et moderne 

fænomen, og beskriver det endvidere som ’det repræsentative demokratis skygge’, og forklarer 

videre, at demagoger altid har eksisteret, men ikke populister. Der hvor populister, ifølge Müller, 

adskiller sig afgørende fra fortidens folkeforførere, er når udsagnet ’vi er folket’ i virkeligheden 

indeholder betydningen ’vi - og kun vi er folket’ (Müller 2016: 19-20). Uddybende menes der her, 

at populister, ved at udråbe sig selv som folkets eneste sande repræsentanter, illegitimerer alle 

aktører, der tænker anderledes end dem selv. Det er her vi, i tråd med Müller, kan udfolde det 

antipluralistiske element, i vores definition af populisme. Tesen er at for populister vil de, der 

udfordrer deres påstand om at være folkets repræsentanter, automatisk ikke tilhøre det sande folk, 

og på denne måde kan den demokratiske samtale kortsluttes. Ifølge Müller anvender populister 

påstanden om at repræsentere folket, til at miskreditere demokratiske institutioner, på trods af, at 

disse institutioners repræsentanter er valgt af netop folket. Det kan formuleres således, at folk der 

råber højt, om simple løsninger på komplicerede problemer, og holder eliten ansvarlig for alverdens 

                                                
32

 https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=populismen 
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problemer, ikke i sig selv er populister. For at opfylde det kriterie, skal man ligeledes fremføre 

moralsk ladede påstande, om alene at repræsentere det sande folk (Müller 2016: 19-20). 

Det anti-elitære element er således sammenhængende med det antipluralistiske, og for at kvalificere 

sig som populist skal en politiker både være i opposition til ’The establishment’, og fremføre sig 

selv som, ene og alene, at være folkets sande repræsentant.  

 

Når vi i denne sammenhæng diskuterer politikeren Klaus Riskær, har det rod i den intense 

mediedækning, der omgærdede hans partis opstilling, og de spørgsmål, som pressen stillede i den 

periode, der fulgte. For selvom meget af mediernes opmærksomhed var rettet mod Riskærs 

kriminelle fortid, rejste det også et andet interessant spørgsmål: Var Klaus Riskær populist, og hans 

politiske projekt et populistisk foretagende, og kunne han i virkeligheden sammenlignes med 

USA’s omstridte præsident Donald Trump? En lang række af landets førende aviser var ikke sene 

til at stille disse spørgsmål, som reaktion på præsentationen af partiet Klaus Riskær Pedersen -  

i Information kunne man læse, at Riskærs politiske forslag var “ [...] tæt på hulter til bulter [...] ” og 

at formanden gemte sig bag en sky af bortforklaringer (information.dk)33. Avisens udlægning var, at 

Riskær, med sin kriminelle historik in mente, traditionelt ville have svært ved at få sine budskaber 

igennem, men at “ [...] populismen giver ham et farvand at fiske i [...]” (ibid.).  

I Politiken kunne man læse, at netop medierne og Riskærs politiske modstandere var med til at gøre 

ham til en politisk populist (politiken.dk)34.  

Et gennemgående træk i mange af de artikler, der blev udgivet i kølvandet på Riskærs opstilling til 

Folketingsvalget, var idéen om, at det var medierne selv, der havde været med til at etablere 

projektet som populistisk, som resultat af en generel politikerlede, der i forlængelse af denne 

påstand tjener som Riskærs politiske brændstof. Også selve indholdet af partiet, Klaus Riskær 

Pedersens politik, har været under den kritiske lup, hvor politiske modstandere har anfægtet partiets 

skattepolitik, og kalder den for et ’populistisk udspil’, der har til formål at lefle for borgerne.  

Der kan dog udredes, at Riskær ikke er en rendyrket populist i Müllers forståelsesramme, da han 

ikke udråber sig til at være folkets sande repræsentant. Vi kan identificere elementer af populisme i 

dele af hans politik, og i hans systemkritiske retorik, men dette alene er ifølge Müller ikke nok til at 

legitimere populist-anklagen.  

                                                
33 https://www.information.dk/indland/2019/02/klaus-riskaer-praesenterer-uvirkelighedens-kandidat 
 
34 https://politiken.dk/kultur/art7060318/Politikernes-og-mediernes-amat%C3%B8rh%C3%A5ndtering-af-Risk%C3%A6r-g%C3%B8r-ham-til-
pr%C3%A6cis-det-de-begge-advarer-mod-En-politisk-populist 
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Budskab 
På dette stadie i projektet er vi nået til Budskab, og dermed er vi, ifølge Jakobsons model, nu i færd 

med at analysere på essensen af kommunikationen. 

Kommunikationsanalyse 

Følgende afsnit går i dybden med politikeren, Klaus Riskærs fremtræden, retorisk, såvel som 

nonverbalt. 

Politiske Diskurser 

Når man taler om diskursanalyse i et politisk perspektiv, er det først og fremmest væsentligt at 

forholde sig kritisk til afsenderen- har afsender af et budskab et ansvar for sine ord? Har 

modtageren? Eller kan de der skal lytte ikke stille meget op mod det rå budskab? Anne Bornerup 

Græsborg og Mette Møller Jørgensen indleder deres afsnit om diskursetik, med at bruge daværende 

statsminister, Poul Nyrup Rasmussens (S) ord om Dansk Folkeparti og stuerenhed tilbage i 1999 

(Græsborg, Jørgensen, 2015: 49), men den virkelighed, der eksisterer primo/medio 2019, med 

Rasmus Paludans tordnende Islam-retorik, der diskutabelt har sat Dansk Folkeparti i perspektiv til 

at fremstå som stuerene, må siges kun at give spørgsmålene endnu mere relevans. Lige nu (2019, 

red.) befinder vi os, som tidligere nævnt, i en valgkamp, som ikke har været så kaotisk, så politisk 

mangfoldig, og dermed også så rig på diskurser, siden det såkaldte jordskredsvalg i 1973. 

Forskellen på dengang og i dag er, at samfundet og virkeligheden er blevet mere medialiseret, 

(ibid.: 49) hvilket gør diskurserne om den samme sag mere mangfoldige, idet forudsætningerne for 

at dække den samme historie for flere er blevet mulig. På samme måde er modtageren tilvænnet, 

eller måske endda opvokset med, at skulle reflektere denne mange-facetterede medievirkelighed, og 

sortere i, hvilken information man kan bruge til noget, og hvilken information, der forkastes som 

løgn og ’Fake News’. Dette, siger Græsborg og Jørgensen, går til gengæld ud over den almene 

validitet ved medierne, idet ”alle sandheder er relative.” (ibid.: 50). 

Habermas og Diskursetik 

Vi lærte allerede i videnskabsteorien om Jürgen Habermas’ ideal om den åbne, frie samtale mellem 

ligemænd, og den vender vi tilbage til i diskurs-øjemed. Når Habermas har denne idealforestilling, 

så mener han også, at vi alle sammen bærer et ansvar for den diskurs vi både udstikker og udsættes 

for - indenfor den politiske kommunikation er ansvaret for at fastholde diskursen dog skærpet, idet 

den fastlægger diskurser, som påvirker menig mands livsverdens-diskurs. Den må for alt i verden 

ikke gå ind og dominere i en grad, så en politisk beslutning på kommunikativt plan foregår uden 
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respekt for de, den påvirker. Eksempelvis ved at følge en beslutning om SU-besparelser op med at 

kalde SUen for Café-penge (ibid.: 50-51).  

Argumenterende diskurser  

Når formålet med denne analyse er at bruge diskursbegrebet i en argumentatorisk, konfronterende 

retning, skal vi først og fremmest forstå, at den nødvendigvis må stå i modsætning til noget, og 

dermed være antagonistisk (ibid.: 16). I Græsborg og Jørgensens eksempel er debatten om rygning 

det øjeblikkelige omdrejningspunkt (i 2019, red.), men det er også en præmis, at der findes 

antagonistiske diskurser, når det i øvrigt er politik, der tales om - Klaus Riskær er ingen undtagelse. 

I rygnings-eksemplet argumenterer Græsborg og Jørgensen for, at den antagonistiske diskurs om, at 

rygning er farligt og usundt, op imod at det før blev anset for maskulint og sejt, over tid gjorde, at 

denne diskurs blev forvandlet til en hegemonisk diskurs. (ibid.: 16) På samme måde findes der 

øvrige eksempler på, hvordan modstand mod eksisterende politiske diskurser har flyttet diskursen et 

nyt sted hen - eks. at klimaforandringer er menneskeskabte, eller at indvandring er en udfordring. 

At etablere en diskurs 

Det sidste forberedende step, vi skal igennem, før der kan analyseres diskursivt, er en kortlægning  

af de antagonistiske felter, der er under paraplyen ’diskurs’: 

• Ude-inde: Denne kategori betegnes som et klassisk ’dem vs. os’ antagonistisk felt. Det bruges til at 

beskrive hvad man selv repræsenterer, og hvordan andre er ude på at true det. (ibid.: 22-23) 

Indvandringsdebatten er nok det mest velkendte eksempel på ’Ude-inde’ antagonisme. 

• Før-efter: En antagonisme, der bruges til at sætte nutiden i perspektiv, både til fortiden og til 

fremtiden, men primært førstnævnte. Græsborg og Jørgensen bruger den sorte skole, hvor korporlig 

afstraffelse af eleverne var lovlig, som eksempel på dette (ibid.: 24-25), og i politik er en før-efter 

diskurs typisk for en, til enhver tid siddende, regering, der skal fremme sine egne mærkesager, ved 

at fremhæve den forrige regerings manglende handling på samme område. 

• Højre-Venstre: Skiller sig ud fra de andre antagonisme-felter, ved at være eksplicit politisk. Dvs. at 

der decideret er tale om et modsætningsforhold mellem det at være højreorienteret/borgerlig, og 

venstreorienteret. Bogen bruger begrebet ’blokpolitik’ til generelt at eksemplificere (ibid.: 25), og 

det kan vi kun tilslutte os - det er modsætningsforholdet mellem skattelettelser og mindre velfærd, 

kontra skattestigninger og mere velfærd.  

• Oppe-nede: Er en grundlæggende, samfundshierarkisk fortælling om forholdet mellem det, der 

enten ligger under, eller over en. Diskursen kunne godt tolkes som parallel til højre-venstre i den 

forstand, at oppe-nede også pr. definition skulle være politisk. Græsborg & Jørgensen beskriver da 
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også, at dette antagonisme-par passer ind i mange typer tekster, og fremhæver selv Martin Andersen 

Nexøs novelle, ’Lønningsdag’ som eksempel. (ibid.: 23) Men netop af den årsag har vi valgt at liste 

antagonisme-forholdene op i denne rækkefølge, for at understrege, at selvom vi vil fortolke dette 

antagonisme-forhold politisk, så er der forskel fra højre-venstre. Vores egen politiske 

eksemplificering kunne være debatten om kontanthjælpsloftet - højrefløjen vil gerne have så mange 

som muligt af kontanthjælpen, imens venstrefløjen er mere lydhør overfor dem kontanthjælp. 

Diskursanalyse af Klaus Riskærs politiske projekt 

Som udgangspunkt er dette analyseafsnit primært tilegnet en ’mapping’ af politikken bag Klaus 

Riskær, på baggrund af de oplistede antagonisme-forhold, for at kunne placere det signal, som det 

politiske projekt sender til potentielle vælgere. Sekundært vil der dog også bringes citater fra 

Riskær selv, der siger noget om hans egen signalværdi. 

Hvis man går ind på partiets hjemmeside (klausriskaerpedersen.dk/policies), finder man en 

gennemgang af de politiske mærkesager, og det er som nævnt igennem en kortlægning af nogle af 

disse, at vi skal placere partiet og politikeren, Klaus Riskærs diskurs. 

”Skat, 1.: Ca. 450 mia. omlægges over 10 år hvorved skattebyrden fordeles mere fair 

mellem borger og erhverv. Samlet reduceres beskatning af borgerne med ca. 80 mia. 

der dækkes af erhverv og finanssektor.” (klausriskaerpedersen.dk/policies) 

Her ser vi et eksempel på en politisk oppe-nede diskurs, hvor der skelnes mellem skattebyrden for 

borger og for erhverv og finanssektor. Skattesystemet skal dermed reformeres på en måde, så den 

gennemsnitlige skatteborger vil opleve et lettet skattetryk, imens de store internationale selskaber 

skal betale mere. På samme måde hører man Klaus Riskær fremføre et oppe-nede-argument, da han 

som gæst i Radio24syvs aktualitetsprogram ’55 minutter’ d. 26-02-2019 skulle forklare sin 

skattepolitik, nærmere konkret, hvordan transaktionsskat skal afløse en almen beskatning af ”den 

arbejdende middelklasse”: 

”Altså, det centrale her, det er... at identificere et problem... det, jeg-jeg... der er to 

problemer, jeg har identificeret: Det ene er, at vi har et samfund, hvor 80% af alle 

skatter og afgifter betales af befolkningen. 20%, altså... 20 kr. ud af 100 betales af 

forretningslivet, erhvervslivet og kapitalen. Jeg siger, at det er udtryk for en 

skævdeling. [...] Det andet spørgsmål, jeg stiller, det er: Det ser også ud til - når vi 

taler erhvervsbeskatning her i landet - så bæres en stor del af skattebelastningen af 

gode, solide, danske virksomheder, der lever op til deres ansvar, imens mange 

overhovedet ikke betaler noget, eller planlægger det væk. Udenlandske virksomheder 
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betaler ingen som helst ting, og den finansielle sektor bidrager stort set ikke, i forhold 

til den risiko, de påfører samfundet.” (Radio24syv, 55 minutter: 26-02-2019, 14:42) 

Der fremføres et argument om, at ikke blot den almene dansker, men også de gode, solide, 

samvittighedsfulde, danske firmaer betaler deres Skat, imens de større firmaer snyder. I det citat 

ligger der både en oppe-nede diskurs og en os-dem diskurs - vi må altså forstå, at det ikke er din og 

min skyld, at Skat er i problemer, det er de onde skatteunddragende mennesker, og de inkompetente 

politikere, som føler sig bedre end os. 

”Sundhed 1.: De varme hænder skal flyttes fra tastaturet tilbage til patienterne.” 

(klausriskaerpedersen.dk/policies) 

Denne mærkesag bærer præg af en Før-Efter diskurs, idet det er et løfte om at komme væk fra en 

tid, hvor de varme hænder er fanget i administrationsarbejde. Og reelt er der også tale om en før-

efter diskurs i dobbelt betydning, da man, udover at ville væk fra en nutidig tilstand, også vil tilbage 

til en tilstand, der var engang. 

“[...] der kan være noget modgang, man kommer ind i, her i livet, og det må man håndtere 

på den ene eller på den anden måde. Mit synspunkt er: Du bliver ikke et dårligere menneske 

af modgang, du kan faktisk godt blive et bedre menneske. Og jeg synes faktisk, du også kan 

blive en bedre politiker af det.” (DR2, 4:12) 

Klaus Riskærs egen før-efter diskurs, ser vi bl.a. da han i ’Debatten’ på DR2 påstod, at man kan 

komme ud på den anden side af den ’modgang’, som han kalder de domme og den gæld, han var 

blevet pålagt, som en bedre politiker.  

Hvis vi skal finde et mere konkret eksempel på en Inde-Ude diskurs fra Klaus Riskær selv, er der 

også et godt eksempel i samme ’Debatten’ udsendelse, hvor Riskær af flere omgange kommer i 

clinch med folketingskandidat, Nikolaj Bøgh (C) og i dette tilfælde Folketingsmedlem, Jan E. 

Jørgensen (V). Af flere omgange antyder Riskær deres arrogance, som etablerede magthavere, fordi 

Bøgh sår tvivl om hans værdighed til Folketinget, og fordi Jan E. Jørgensen betvivler hans 

troværdighed: 

”Nu-nu-nu står den jo helt af... Og jeg vil gerne sige, at jeg synes, det er fantastisk, at 

du står... Ved du hvad: du står som en folkevalgt parlamentariker - nu har du 

simpelthen systematisk svinet mig - hver gang jeg diskuterer politik - med et eller 

andet gammelt historik. Altså, hvad i alverden bilder du dig ind? [...] Og der er 

mennesker her... Jan, det ved I ikke noget om inde på Christiansborg, ved du hvad? 
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Der er noget, der hedder den virkelige verden, nu skal jeg fortælle dig om den [...]” 

(DR2, 30:30) 

Den sidste observation om partiet og deres signalværdi, er deres slogan -  

“Hold hovedet koldt og hjertet varmt” 

(klausriskaerpedersen.dk) 

 

Dette er et klassisk højre-venstre diskursudsagn, som på en og samme tid vil rumme det kølige, 

økonomiske overblik, og prioritere de blødere værdier socialt. Dermed har partiet også placeret en 

selvfortælling, som læner sig op ad Konservative, hvis overskrift for to af kerneværdierne hhv. er 

“Hjælp og omsorg, når du har brug for det” og “Lavere skat og virksomheder i vækst” 

(Konservative)35  

 

Argumentationsanalyse - hvordan argumenterer en politiker for sin sag? 

I dette afsnit skal vi gå tekstnært til politikeren, Klaus Riskærs retorik, for dermed at skabe et 

billede af, hvordan han som politiker fremfører, og i sidste ende sælger sin politik. 

Argumentets anatomi 

(http://studypedia.au.dk/videnskabelighed/argumentation/) 

Som det første vil vi præsentere Stephen Toulmins argumentationsmodel, som kort og godt 

fastlægger en almengyldig definitionen på et argument. Primært består argumentet i: 

• Påstanden som det, der er afsenders budskab og dermed intention om at få overbevist 

modtager om. I ‘Medier og kultur’, hvorfra modellen kommer, understreges det, at selvom 

                                                
35 https://konservative.dk 
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pointe eller konklusion i det hele taget er lige så gode ord for det samme, bevares påstand, da 

et argument pr. definition må indeholde den usikkerhed, som gør argumentet til et argument, 

og ikke en almengyldig sandhed (Drotner, et al., 1996: 152) 

• Belægget der er påstandens fundament og grundlag. Dvs. at når man påstår, at en struds ikke 

kan flyve, så er belægget, at vingerne ikke kan bære kroppen. Tillægsord som ‘da’ og ‘fordi 

knytter sig ofte til et belæg.’ (ibid.: 152) 

• Hjemlen der beviser, hvorfor der er belæg for påstanden. I strudse-eksemplet ville den 

matematiske beregning af misforholdet mellem fuglens gennemsnitlige vægt og begrænsede 

vingefang endegyldigt bevise. Et ord som ‘eftersom’ hænger i reglen sammen med 

hjemmelen. (ibid.: 152) 

 

Sekundært består argumentet i: 

• Styrkemarkøren er en betegnelse, som måler i hvor høj grad afsender vil understrege sit 

argument. Grad-fortolkninger som ‘alle kan være enige i’, ‘mange kan være enige i’, de 

fleste kan være enige i, ‘nogle vil være enige i’ og ‘få vil være enige i’ er allesammen 

eksempler på styrkemarkører af argumentets gennemslagskraft. Styrkemarkøren befinder sig 

i reglen mellem påstand og belæg. (ibid.: 154) 

• Gendrivelsen er den retoriske handling, afsender kan benytte sig af for at afværge, eller 

komme en kritisk modtager i møde. Bogen foreslår selv ord som “medmindre” og “med fare 

for”. Vi vil også gerne tilføje “og jeg ved godt…” (ibid.: 153-154) 

• Rygdækningen som i virkeligheden er en viderebygning på hjemlet. Dvs. at hvis man påstår, 

at en struds ikke kan flyve, henviser til at vingerne ikke kan bære, og beviser det med 

misforholdet mellem vægt og vingefang, da ville en rygdækning være at have forberedt reel 

dokumentation, som sort på hvidt kan bevise påstanden. (ibid.: 154) 

Dernæst er det vigtigt at forstå den grundlæggende forståelse af forskellen mellem en 

argumentation og et argument. Førstnævnte skal forstås som eksisterende på et mere generelt 

makro-niveau, der beskriver nogle overordnede tendenser, mens argumenter befinder sig i det mere 

specifikke mikro-niveau. Dermed vil vi både ridse forskellige typer af argumentation og argumenter 

op. Indenfor argumentation, er vi opmærksomme på: 

• Værdiladning som handler om hvordan politikere så at sige ‘lader værdien’, enten i positiv, 

eller negativ forstand. Yderpartier vil typisk have en negativ tilgang, idet deres 

eksistensgrundlag er at udrydde det eksisterende, for at gøre plads til sig selv. 
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• Orientering I denne findes der både objekt-argumentation og meta-orientering. Førstnævnte 

drejer sig om konkret emne-orientering, dvs. “voldtægt er det store problem, derfor skal vi 

gøre følgende…” Sidstnævnte refererer til selve kommunikationen i den forstand, at man 

refererer til sig selv i den situation, man står i - eks. til en tale, hvor man kommenterer sin 

egen oplevelse: “når jeg står foran jer i dag, så…”   

(Brorholm, 2000: 73) 

 

 

Selve argumenterne er som nævnt mere konkret orienterede. Dvs. hvis argumentationen danner 

rammen, er argumenter selve kommunikationen, der indskriver sig i argumentationen. I denne 

sammenhæng skelner vi mellem tre forskellige niveauer af argumenter: 

• Værdiargumenter er betegnelsen for argumenter, der ikke, eller i ringe grad, kan modsiges. 

Eks. “vi skal kæmpe for en grøn omstilling, fordi planeten lider” 

• Mulighedsargument er betegnelsen for argumenter, der italesætter et vist dokumenteret 

incitament, for at tage handling på baggrund af eks. forskning. Disse argumenter kan til tider 

have manipulerende karakter. Et eksempel er den juridiske fortolkning, der ligger bag 

advokat og Folketingskandidat for Stram Kurs, Rasmus Paludans argumentation bag at 

kunne udvise 100.000 af mennesker, uden at det er grundlovsstridigt. 

• Sammenligning er betegnelsen for et argument, der opstilles som modpol til noget andet. Det 

bruges som regel i økonomisk øjemed, til at rationalisere én politisk fortolkning af samme 

sag, fremfor en anden. Her er et godt eksempel debatten om skattelettelser, kontra velfærd 

for skattekronerne.  

(ibid.: 73-74) 

Argumentationsanalyse - Riskærs retorik 

Vi har som udgangspunkt valgt et empirisk grundlag bestående af (primært) Radio24syv-

programmet, ‘55 minutter’ fra d.26, ‘Debatten’ på DR2 og Riskærs egen kronik i Politiken fra d.23-

04-2019. 

“[...] Det er jo sådan, at medierne skal stille spørgsmål, og det har de også fuldstændig ret 

til. Når der så kommer en politiker som mig, der har bagage med. Så må man jo konfrontere 

det og spørge ind til det. Det interesserer jo også vælgerne! [...] Jeg synes jo, man skal 

passe på, at man ikke stigmatiserer folk. Jeg har jo en demokratisk ret[...]” (Radio24syv, 

3:20) 



 40 

Vi indleder analysen med et værdiargument, som også fungerer relativt indledende for interviewet. 

Påstanden hos Riskær er, at medierne, siden pressemødet på Vartov d.19-02-2019, har været for 

optagede af hans fortid, og Gendrivelsen er, at han finder det fair et stykke henad vejen, at man har 

talt om det. Hans belæg er, at han godt må stille op, selvom medierne til tider godt kunne efterlade 

et andet indtryk, og belægget er udsagnet om, at han også har sin demokratiske ret.  

Riskær står på mål for sin kriminelle fortid, og får i den forbindelse også udlagt en værdiladet 

argumentation, idet han at han sidestiller det at have kriminel fortid med det at have ”bagage med”, 

som om de to ting er det samme. Dette tjener som en sproglig bagatellisering af det faktum, at han 

har domme for økonomisk kriminalitet med sig. Værdiargumentet i citatet finder vi to steder - 

”medierne har ret til at stille spørgsmål”, og især ”Jeg vil ikke stigmatiseres - jeg har jo en 

demokratisk ret.” Dette er svært ikke at unde ham, og dermed lykkes han med en argumentation, 

som ikke har reel værdi, men som stadig lukker kritikken effektivt ned.  

“Men så kan jeg jo så sige: Hvad så i det politiske system? Altså, der har du jo så… altså, 

der kan jeg jo så med en vis ret sige: hvad så, når I gør noget galt? Fx når du overtræder 

ministeransvarsloven. [...] Vil det sige, at man kun er ansvarlig som politiker, når der er 

politisk flertal, imens alle os almindelige mennesker, vi er ansvarlige objektivt?” 

(Radio24syv, 7:21-) 

Her forklarer Klaus Riskær, hvordan han har måttet stå til ansvar for sine kriminelle handlinger, 

imens politikere ikke har skullet gøre det samme, på baggrund af, hvad han selv betragter som en 

bureaukratisk konsensus. Påstanden er, at der gælder andre regler for etablerede politikere, belægget 

er ministeransvarsloven, styrkemarkøren er spørgsmålet om, hvorvidt det kun skulle gælde 

ansvarlige politikere. Hjemlen er forventningen om, at loven da også må gælde for de 

ansvarshavende politikere. 

Ved anvendelse af et sammenligningsargument forsøger Riskær at gøre spørgsmålet om egen 

kriminel fortid (som han mener bør betragtes som afsluttet, red.) til et moralsk anliggende, og peger 

på sine politiske kolleger, og forsøger dermed at udstille et hykleri ved pressens manglende kritik 

overfor dem. 

“Altså, det centrale her er, det er at identificere et problem. Det, jeg-jeg har identificeret to 

ting i det her: Det ene er, at vi har et samfund, hvor 80 % af alle skatter og afgifter betales 

af befolkningen. 20 %, altså 20 kr. af 100 kr., betales af forretningslivet/erhvervslivet og 

kapitalen. Jeg siger, at det er udtryk for en skævdeling.” (Radio24syv, 14:44) 
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Først og fremmest er dette en kommentar, der kan indgå i Toulmins model: Riskærs påstand er, at 

der et problem med en skævdeling. Belægget er den udregning, der angiveligt skulle betyde, at den 

almindelige skatteborger betaler 8 ud af 10 kr. i Skat. Hjemlen er det antageligvis urimelige i dette. 

Sekundært er kommentaren et sammenligningsargument - Riskær beskriver en skævdeling i 

fordeling af skattebyrde, og sammenligner, at han gerne vil rette op på det. Tertiært ligger der et 

element af Parti-løfte argumentation (som vi i øvrigt finder i store dele af hans politiske retorik, 

red.) - han italesætter et problem med finansiering gennem Skat, som han har som primær 

mærkesag at løse, og i en vis udstrækning fritage borgerne fra. Dermed et løfte til borgerne om 

tryghed og velstand. (Brorholm, 2000: 74) 

“[...] Jeg kan jo ikke sætte mig ned og designe et nyt skattesystem - hvad havde manden 

forestillet sig? (Radio24syv, 17:41:17:47) 

Her affejer Riskær først og fremmest den liberale tænketank, CEPOS’s cheføkonom, Mads Lundby 

Hansens kritik af sit forslag til omlægning af skattesystemet, som værende åbenlyst umuligt for ham 

som kritiker at løse egenhændigt, selvom han har givet sit bud (i tavle-videoen, der kan ses på 

partiets hjemmeside, red.). Påstanden er, at det er urimeligt af Mads Lundby Hansen at forvente en 

udførlig model fra én mand med én idé. Gendrivelsen er det retoriske spørgsmål, som følger, hvilket 

i en reel diskussion (Lundby Hansen medvirker kun via. præ-optaget telefoninterview, red.) ville 

efterlade cheføkonomen ude af stand til at kunne argumentere i samme spor. Belægget er en 

bekræftelse af cheføkonomens pointe om, at Riskær umuligt vil kunne lave sådan en beregning selv, 

og Hjemlen er betragtningen om, at det var naivt af Lundby Hansen at forestille sig. Rygdækningen 

er netop i denne sammenhæng den video, som Riskær har lagt op på partiets hjemmeside, og som 

Lundby Hansen baserer sin kritik på.  

En art omvendt mulighedsargument, der samtidig er normativt og dømmende overfor Lundby 

Hansen. Riskær understreger både, at det er muligt at ændre skattesystemet, men også, at blot fordi 

man kommer med et bud, skal man ikke i første omgang kunne kritiseres på baggrund af en 

forventning om en komplet løsning. 

 

Fra ‘Debatten’ på DR2 med Clement Kjersgaard ser vi allerede en værdiladning i programmets 

præmis, præsenteret af Clement, samt i opstillingen af politikere. 
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(0:23 - DR ’Debatten’) 

Opstillingen af politikere er, som det kan ses, delt op i to flanker, der tilsammen udgør et hjørne. 

Foran det indadvendte hjørne står vært, Clement Kjersgaard og præsenterer dagens program med 

tema-navnet ‘Tid til nye partier?’ Clement introducerer programmet som en kamp imellem det nye 

og det etablerede. På den højre flanke står de etablerede politikere: medlem af Europaparlamentet 

og Folketingskandidat, Morten Messerschmidt (O), byrådsmedlem i Frederiksberg Kommune og 

Folketingsmedlem, Jan E. Jørgensen (V) og medlem af Folketinget, Pelle Dragsted (Ø). På den 

venstre flanke står de udfordrende kandidater: Stig Grenov (K), Pernille Vermund (D) og Klaus 

Riskær (E). Dette sender i sig selv et værdiladet argumentationssignal fra DR1 og Clement 

Kjersgaards side, da han dermed lægger op til en sådan debat, før den er kommet i gang.  

“[...] det er fint, at medierne dækker det. Men Clement - vi har ligesom været der nu [...] Så 

jeg vil egentlig foreslå nu, at vi tager manden væk og kigger efter bolden i stedet for. Det er 

ligesom derfor, jeg kom. [...] Jeg er inviteret herind, på en e-mail, for at tale politik.” (DR2, 

4:34) 

Dette er et eksempel på meta-argumentation, idet han bruger formålet med hans tilstedeværelse i 

debatten, til at minde Clement om, at han ikke gider tale om personsager. Detaljen med e-mailen 

passer ind i Brorholms definition af at overbeskrive situationen, for at flytte fokus. 

“Jeg gider ikke blive lavet til en Stein Bagger, fordi det passer i jeres politiske halløj. Jeg er 

blevet stillet op af 42.000 mennesker på 3 måneder, 21.000 af dem er underskrevet. Og jeg 

kan garantere dig for, at de sidder derhjemme nu, og bliver stædigt overbevist om, at det var 

det rigtige, de gjorde. For det er lige præcis det der, vi ikke gider høre på.” (DR2, 10:30)  

Denne bemærkning indeholder også en meta-argumentation i påmindelsen om, at 42.000 mennesker 

har givet ham tilsagn til at stille op, imens yderligere 21.000 konkret har stemt givet ham 

opstillingsberettigelse. Men påmindelsen tjener i denne forbindelse kun som belæg for hans 

egentlige pointe om, at han selv på vegne af mange rigtige almindelige danskere, er voldsomt træt 

af den arrogante, elitære snak fra de etablerede politikere - dermed primært en værdiladet 

argumentationsform. 
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Den sidste præ-valgkamps medieoptræden, vi vil gøre argumentationsanalytiske observationer fra, 

er den kronik, Klaus Riskær skrev i Politiken d. 23-04-2019. Denne vil blive analyseret tekstnært, 

delvist diskursivt og argumentatorisk, idet teksten er monologisk opbygget, og dermed ikke altid er 

lige diskuterende. 

“[...]jeg har bestemt mig for at benytte pladsen i orkanens øje til at sikre mig, at den fortælling kan 

tilgås af de vælgere, der har enten smag for politisk avantgarde eller en sund mistanke til, at 

institutionelle forandringer må introduceres i vort folkestyre, hvis det ikke skal nedsmelte i et kaos 

af trumpiansk neonationalisme, macronisk intellektualisme, brexitparlamentarisk myopia samt 

forskellige politiske utopier og populistisk prætentiøs opportunisme. “ (Politiken, 23-04-2019) 

Her ser vi en indledende kommentar fra Riskær om, hvad han mener at kunne gøre for et skrantende 

dansk demokrati, hvis ikke det skal ende i tilstande, vi kender fra USA, Frankrig, London, eller 

populisme i øvrigt. Dette kan først og fremmest ses som en ude-inde diskurs, da Riskær mener at 

være den mand med det politiske udsyn, som folk skal stemme på, hvis de ikke har tiltro til 

systemet, men heller ikke vil være ligesom de “slemme” populister. Der er også delvist et element 

af manipulerende mulighedsargument, idet han argumenterer for at have lært af de populistiske 

fælder, han opremser, men fortsat være svaret på det forfejlede, etablerede. 

“Befinder vi os derfor i en tid, hvor knap to tredjedele af befolkningen erklærer deres 

mistillid til det folkestyre, de selv har indsat, og hvor de politikere, de har valgt, tillægges 

den laveste troværdighed blandt andre professioner i samfundet, så rejser det i sagens natur 

et berettiget spørgsmål til holdbarheden af vort folkestyre. Og befinder vi os samtidig i en 

tid, hvor den offentlige sektors serviceevne svækkes gennem fravær, sygdom, afvandring og 

dysfunktionalitet, så rejser det et andet berettiget spørgsmål til holdbarheden af vore 

offentlige institutioner.” (Politiken, 23-04-2019) 

Her ser vi et udsagn, der først og fremmest rummer Toulmins model - påstanden finder vi i Riskærs 

kritik overfor det eksisterende folkestyre og holdbarheden af offentlige institutioner. Belægget 

findes den i præmis, som Riskær sætter for sin påstand, nemlig at vi skulle leve i en tid, hvor ⅔ af 

befolkningen har ringe tillid til politikerne, og at den offentlige sektor svækkes og svigtes. Hjemlen 

er, at det vil være plausibelt, at tilliden til folkestyret og den offentlige sektor svækkes, med 

målinger af vælgernes tillid og den offentlige sektors kvalitet. Der er også et element af Oppe-nede 

diskurs i dette udsagn, da Riskær beskriver, hvordan befolkningen overvejende har mistet tilliden til 

dem, der skulle forestille sig at være deres ledere. Der findes også et element af 
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Objektsargumentation: Når han rejser en overordnet bekymret for folkestyret, så har han et 

argumentationsfokus, som er fokuseret på selvsamme. I forlængelse af dette skriver Riskær:  

“[...] Partiet (Klaus Riskær Pedersen, red.) skal ses som en forudsigelig reaktion på et 

behov for at introducere korrektive processer og grundlæggende forandring [...]” 

I denne opfølgende kommentar ser vi et argument, som kan defineres som et værdiargument - ’der 

er et demokratisk problem, og netop mit parti har løsningen på det.’  

Dette var det empiriske udvalg, vi fandt brugbart til at eksemplificere tendenserne i Klaus Riskærs 

forår op til Folketingsvalget 2019 i ord. Følgende vil vi se nærmere på det, man ikke kan høre, men 

kun se. 

 

Nonverbal analyse 

Følgende afsnit skal analysere nonverbal kommunikation. I ’Talens magt’ af Gabrielsen & 

Christiansen fra 2010 beskrives det, at for at overbevise et publikum, er selve fremførelsen og især 

det kropssprog, som underbygger det essentielt. (Gabrielsen & Christiansen, 2010: 164). Vi har på 

den baggrund vurderet, at vi i en udførlig kommunikationsanalyse dermed måtte tage højde for det 

non-verbale element i Riskærs overordnede medieoptræden. De to afsnit om hhv. den verbale og 

non-verbale kommunikation er således adskilt, om end de hænger sammen i ét stort 

kommunikationsafsnit. 

Eksemplerne hentes i DR Debatten ’Tid til nye partier?’ 36 fra d. 21/2 2019, samt Klaus Riskær 

Pedersens tale på TV2, fra d. 01-05-2019.37  Følgende screenshots vil derfor alle være fra netop 

disse udsendelser.  

 

Lars Brorholm præsenterer i ’På vej mod vor tid’ (2000) ansigtets morfologi. Ansigtsmimik kan 

benyttes som supplement, eller helt erstatte sproget, for en kortere tid: ”Ved både vrede, afsky, frygt 

og overraskelse kan talens brug i kortere eller længere tid være suspenderet pga. emotionernes 

intensitet (Brorholm, 2000: 106). Det er dette, Roland Barthes kalder afløsningsfunktion eller 

forankringsfunktion (ibid.: 108), altså afløse eller forankre ord, og fungere som kontrolsprog i 

forhold til verbalsproget. Der præsenteres i forlængelse af dette, 6 mimiske ansigtsudtryk: 

Overraskelse, frygt, afsky, vrede, glæde og tristhed/depression.  

                                                
36 https://www.dr.dk/tv/se/debatten/debatten-9/debatten-2019-02-21 
37 https://play.tv2.dk/programmer/nyheder/serier/pressemoeder-og-taler/klaus-riskaers-tale-hos-frit-forum-187456/ 
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Lars Brorholm præsenterer ligeledes gestik som non-verbale forlængelser af verbalsproget (ibid.: 

108). Der er 7 hovedkategorier indenfor gestik: Kropslig kommunikation, ikke-sproglige elementer 

i tale, berøringskoder, afstandskoder, tidsrelateret adfærd og kommunikation, fysisk udseende, 

objekter som kommunikative forlængelser (ibid.: 108). Der er ligeledes adskillige underkategorier 

indenfor disse, og hovedkategorierne vil blive udfoldet i takt med, at de bliver benyttet. Lars 

Brorholm argumenterer ligeledes for, hvordan afstande kan have betydning for, om personer har et 

amourøst- eller aggressivt forhold til hinanden, eller om det er et fjendtligt, ligegyldigt eller 

professionelt forhold (ibid.: 105). 

Klaus Riskær bliver, efter en kort introduktion, spurgt af vært Clement Kjersgaard, om man kan 

stole på ham. Klaus Riskær, der efterfølgende svarer med, ”Jeg troede vi skulle tale politik”, har 

samtidig et overrasket ansigtsudtryk. Her er der altså om, at mimik agerer som forankring af det 

verbale. Det afløser det ikke, idet Klaus Riskær stadig taler, men hans verbalsprog bliver i denne 

forbindelse kontrolleret af hans mimik.     

 
(3:50 – DR Debatten) 

 

Klaus Riskær beskriver de lokaler, hans 1. maj tale finder sted i, med en sjov anekdote om, at han 

tidligere har befundet sig i etagen ovenover. Dette illustrerer han ved at pege op, på netop etagen 

oppe over. Lars Brorholm beskriver personer der benytter dette som: ”[…] levende og intense for 

os, de virker meget ekspressive og fylder rummet ud, de er ’runde’, nuancerede figurer.” (ibid.: 

108). Pointen om lokalet ovenpå havde gyldigt uanset, hvis Riskær blot havde omtalt etagen over, 

men idet han forankrer pointen med det nonverbale signal at pege, giver det netop de føromtalte 

nuancer til hans tale.   
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(00:35 – tale til 1. maj) 

 

Billedet nedenfor illustrerer Klaus Riskær med hånden på bordet, samtidig med det verbale 

budskab: ”[...] tingene kan lande på dit skrivebord [...]”, efter en diskussion om hans kriminelle 

fortid. Et piktogram er, når man antyder et billede af et objekt med hænderne (ibid.: 108), i dette 

tilfælde er det et skrivebord, og Klaus Riskær tilføjer dermed nonverbal kommunikation til det 

verbale. 

 
(6:33 – DR Debatten) 

Eksemplet nedenfor skal vise bevægelser, der ledsager tale, der kan tolkes som understregninger af 

ord (ibid.: 108). Riskær slår med hånden for hvert ord i sætningen ”[...] Jeg-vil-ikke [...]”, og 

benytter dermed en kombination af verbal- og nonverbal kommunikation, idet han vil slå sin pointe 

fast, og er ikke til at misforstå. 
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(7:10 – DR Debatten) 

 

Næste eksempel skal illustrere rytmiske bevægelser, der: ”- Illustrerer tidsforløb og rytme i en 

begivenhed” (ibid.: 108). Klaus Riskær retfærdiggør sin egen opstilling til Folketinget, på trods af 

tidligere domme, ved at illustrere det tidsforløb, han selv har været igennem, via halvcirkler med 

hånden (tv.): Først har han fået sin dom, derefter har han afsonet, for til sidst at komme ud på den 

anden side, og opføre sig ordentligt.  

Det samme gør sig gældende i Klaus Riskærs tale til 1. maj (th.): Riskær skal tale som nummer 2, 

og han forklarer her, i en spøg, hvordan man langsomt bygger spændingen op, og ’gemmer det 

bedste til sidst’, akkompagneret af begge hænder der illustrerer et tidsforløb. Spøgen bliver 

ligeledes akkompagneret med at smil, som er med til at forankre netop dette (billedet nederst).  

 

 
(8:00 – DR Debatten)    (00:16 – tale til 1. maj) 
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(00:20) 

 

Klaus Riskær benytter sig ligeledes af affektive udtryk. Affektive udtryk er gestik, eller 

kropspositur, der udtrykker følelser (ibid.: 108). Diskussionen går stadig på Klaus Riskærs fortid, 

nu om det han skylder i Skat, og billedet illustrerer Klaus Riskær med hånden i lommen. Et tegn på, 

at han er utilfreds, og måske lidt glemmer professionalismen for en stund, eller måske et tegn på 

hans vrede over beskyldningerne fra de andre debatterende.   

 

 
(10:31 – DR Debatten) 

 

Gestik kan ligeledes illustrere tankens retning, også kaldet ideografer (ibid.: 108). Billedet nedenfor 

er et eksempel på dette - Klaus Riskær er i gang med at tale, og idet han er ved at blive afbrudt af 

Nikolaj Bøgh, Byrådsmedlem fra Frederiksberg og Folketingsmedlem (C), stopper Riskær ham 
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nonverbalt, med en pegefinger i vejret, der signalerer ’stop’. Klaus Riskær stopper ikke på noget 

tidspunkt sin tale (verbal kommunikation, red.), og Bøgh holder også inde i hans afbrydelse. Klaus 

Riskær benytter altså gestik til hvad han tænker, ’lad mig lige gøre det her færdigt’, hvilket i dette 

tilfælde virker. 

 
(10:36 – DR Debatten) 

 

I næste eksempel ser vi hvordan afstand er med til at øge intensiteten, for derefter at nedtone den 

igen. Klaus Riskær er i en lettere ophedet debat med Nikolaj Bøgh - i den debat ses Riskær læne sig 

frem, som på første billede (øverst tv.), da debattens intensitet er på sit højeste. Umiddelbart efter 

debatten, ses Klaus Riskær trække sig tilbage, som på billedet (øverst th.), og Clement Kjersgaard, 

som er vært, har igen ordet. Klaus Riskær regulerer sin afstand til Bøgh, og som Lars Brorholm 

skriver: ”Plads giver komfort, mangel på plads producerer stress.” (ibid.: 109). Det kan altså være 

bevidst fra Riskærs side at ’trænge sin modstander op i en krog’. Stig Hjarvard har i ’Simulerede 

samtaler’ beskrevet, hvordan afstand kan deles op i intim, personlig, social og offentlig, alle med 

nær og ikke-nær afstand (Hjarvard, 1997: 13-14). Deltagerne i ’Debatten’ er, grundet studiets 

indretning, positioneret i personlig ikke-nær afstand, som svarer til ca. 1 meter imellem dem. 

Kendetegnet for personlig afstand er blandt andet, at stemmeføring er normal, afslappet eller 

rådgivende (ibid.: 14), men Klaus Riskær ændrer dette til en personlig nær afstand, ved at læne sig 

hen imod Nikolaj Bøgh og Jan E. Jørgensen (nederst tv.), for derefter at trække sig tilbage igen 

(nederst th.). Denne ændring af afstand, sammen med et forhøjet tonefald, som er et ikke-sprogligt 

element (Brorholm, 2000: 109), for derefter at træde tilbage, viser en tydelig intensivering og 

ophedning af debatten.  
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(11:02 – DR Debatten)                  (11:17 – DR Debatten) 

 
(32:48 – DR Debatten)             (32:51 – DR Debatten) 

 

Afstanden fra DRs ’Debatten’, kontra Klaus Riskærs 1. maj-tale er ligeledes komparativt 

interessant: Hvor der i ’Debatten’ herskede en, til tider, ophedet debat, som kun blev forstærket af 

afstande, sendes der på nedenstående billede et helt andet signal. Ifølge Hjarvards tidligere nævnte 

afstandsvarianter, er der her tale om offentlig nær, som er inden for 3 meters afstand, og måske 

endda offentlig ikke-nær, der går helt op til 10 meter. Dette giver, i modsætning til tidligere 

eksempler, en anden stemmeføring, der her er mere formel, idet han taler til en forsamling, og ikke 

en direkte modstander - dvs. monologisk og ikke dialogisk. Ligeledes giver det et mere 

professionelt indtryk af situationen, ift. den, til tider, aggressive stemning fra ’Debatten’. 
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(04:04 – tale til 1. maj) 

 

Turtagning, som især er relevant ved debatter som denne, foregår for det meste hos værten. Klaus 

Riskær signalerer dog ved ét tilfælde, igen til Nikolaj Bøgh, at nu skal han sige noget. Billedet 

illustrerer Klaus Riskær der trækker hånden tilbage mod sig selv, samtidig med han siger ”Kom nu 

med det!”.  

 
(11:06 – DR Debatten) 

Emblemer er: ”Kulturelt udviklede tegn, som fx at nikke med hovedet, ryste på hovedet, trække på 

skuldrene.” (Brorholm, 2000: 108). Nedenstående er et eksempel på et emblem, hvor Klaus Riskær 

griner, samtidig med at han ryster på hovedet, som svar på hvad hans modstander siger. Et 

eksempel på, hvordan kropssprog helt kan afløse det verbale sprog, idet Klaus Riskær ikke siger 

noget, men blot lader kroppen tale for ham - hans kropsprog kan nærmest oversættes til ’det kan jeg 

kun grine af’. 
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(17:05 – DR Debatten) 

 

 

Emblematiske bevægelser kan erstatte eller repetere ord (ibid.: 108), hvilket nedenstående er et 

eksempel på - Riskær taler om et skatteloft, samtidig med at han illustrerer et loft med hånden. Her 

repeterer han hvad han selv siger, altså forankrer det verbale.  

 
(39:52 – DR Debatten) 

 

Overordnet er vurderingen af Klaus Riskærs kommunikation, at den ikke fremstår videre planlagt. 

Der er ikke mange gentagende, kernesags-bårne budskaber, som man ellers kunne forvente af en 

politiker i valgkamp. Vi medgiver, at en del af vores empiriske grundlag omhandler diskussioner 

om alt andet end politik, hvilket vi også et stykke henad vejen ser som symptomatisk for Riskær, 

der utvivlsomt må stå meget på mål for sin fortid. Men når der tales politik, eks. i ’55 minutter’ og i 

Politiken-kronikken, har Riskær problemer med at brænde igennem med budskabet. Vi savner mere 
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værdi-ladning, når tales om det uretfærdige ved skatten, og mulighedsargumenter, når partiets 

politik omtales konkret. Dette kan vi konstatere, til trods for en flittig brug af et mangfoldigt og 

tydeligt kropssprogbrug, som noget af, der fungerer kommunikativt bedst for Riskær.  

Kanal 
I dette afsnit vil vi, ifølge Jakobson-modellen, tage et kig på det mediebillede, Klaus Riskær har 

skabt sit navn i, kontra det, han vil føre politik igennem. 

 

Swaktant - en situationsprofil for Riskær 

Swaktant-modellen er en kombination af SWOT-modellen, som typisk bruges af organisationer til 

at analysere styrker, svagheder, muligheder og trusler, samt aktantmodellen, som oftest benyttes til 

at analysere eventyr, og her kan bruges til at undersøge de implicerede personer.  

Femø påpeger, at Swaktanten skal startes hos subjektet, hvor man derefter udfylder de resterende 

felter.  

 

(Femø, 2014: 69) 

Subjekt- Projektets subjekt er Klaus Riskær, da han er kernen for undersøgelsen.  
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Projekt & ønsket udfald - Projektet er i dette tilfælde at stille op til Folketingsvalget, og et 

ønskescenarie er at blive valgt ind. Et sekundært ønsket udfald kan være at Klaus Riskær ønsker at 

re-brande sig selv, eller at skaffe ny omtale eller kapital til hans virksomhed. Dette kan være et 

ønske, hvis man eksempelvis kobler det op med celebrity-teorien, hvor det ikke nødvendigvis er 

projektet i sig selv, der er det vigtige – men hvad udfaldet og goderne kan være af det efter. Riskær 

er derfor nødvendigvis ikke ude på at skabe et politisk projekt og blive folkevalgt, men muligvis på 

at skabe omtale om sin egen person, eventuelt for at rejse kapital eller måske endda for at starte en 

ny forretning.  

Giver/modtager - Såfremt projektets ønskede udfald er at blive valgt ind, er der kun én gruppe, der 

kan give ham, hvad han ønsker: Vælgerne. Vælgerne skal have så stor tiltro til Riskær og hans 

projekt, at de beslutter at stemme ham ind og give ham magt nok til at komme i Folketinget. Derfor 

er Riskær også modtager på projektet, da han lægger navn til projektet, samt er stifter af projektet.  

Alliancer - Riskær har fået finansiel støtte til projektet, ved at tage et lån hos sine sønner (Ekstra 

Bladet)38, ligesom at han også har opbakning til udvalgte kandidater, oveni at han har fået 2000 

mails med støtte til projektet (DR)39. Hans støtte hviler også meget i sig selv, hvor hans kreativitet i 

form af den måde, vælgererklæringerne er blevet indsamlet på, og senere hen hvordan han finder et 

”hul” i plakatloven til at hænge et banner op som valgplakat (Ekstra Bladet)40. Med sin kreativitet in 

mente fremstår Riskær meget intelligent, og udnytter huller i lovgivningen til egen vinding. Han har 

også som før nævnt benyttet sig meget af de sociale medier til at skabe omtale omkring sin person, 

og har med målrettet marketing sørget for at hans ønskede målgruppe ikke har kunnet undgå ham på 

de sociale medier (Zetland)41. Han har gennem meget af sin karriere vist sig som innovativ, og sin 

målrettede kampagner på de sociale medier under processen med vælgererklæringer, er styrket af, at 

hans navn allerede er velkendt, som en innovativ forretningsmand. Dette er delvist Riskærs 

’achieved celebrity’- status, som Chris Rojek i Anne Jerslevs ’Reality-TV’ (2014) præsenteres som 

1 af 3 forskellige typer af ’celebrities’: 1) Ascribed, 2) Achieved 3) Attributed. Klaus Riskær er 

mest repræsenteret i kategorien ’achieved’. Achieved er kendetegnet ved egenskaber, der er opnået 

via kunnen eller talent (Jerslev, 2014: 86), og Klaus Riskær har via en lang karriere netop, jf. 

Tidligere nævnte biografi, vist sin kunnen blandt andet som forfatter, politiker, forretningsmand 

osv.  

Hans styrke og samarbejdspartnere ligger i høj grad dermed hos ham selv og hans nærmeste, da det 

                                                
38 https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/riskaer-vil-i-folketinget-soennerne-betaler-kampagnen/7489690 
39 https://www.dr.dk/tv/se/dr2-live-8/dr2-live-9/dr2-live-2019-02-19#!/ 
40 https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/valg19/riskaer-bryder-loven-med-plakatfinte/7629878  
41 https://www.zetland.dk/historie/sevM6Y4b-aOZj67pz-01f4d 
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bliver hans egne kompetencer og iscenesættelser, der skal hjælpe ham frem. Det virker også til at 

partiet har til formål at drage fordel af Riskærs celebrity-status, da en af hans spidskandidater 

tidligere har udtalt, at partiet har tænkt sig at skifte navn efter valgkampen (TV Midt Vest)42. Hans 

åbenhed omkring hans fortid er også en styrke han drager fordel af. Riskær er udmærket klar over, 

at hans fortid er en stor interesse hos mange – både vælgere og medier – og derfor har han også 

dedikeret en del af hans partis hjemmeside til at præcisere hans historie som tidligere straffet 

(klausriskaerpedersen.dk)43.   

Modstandere - Riskær er i høj grad i gang med et projekt, som er op ad bakke: Han har modtaget 

kritiske røster fra omverdenen, som har kritiseret alt fra hans valgbarhed (Ekstra Bladet)44, hans 

indsamling af vælgererklæringer (Berlingske)45, og ham som person (Altinget)46. Riskærs 

økonomiske domme kan netop være en hæmsko for ham, da der også har været udtalelser at netop 

disse medfører, at han ikke burde være valgbar (ibid.). Når man undersøger Riskærs partiprogram, 

har det både elementer af rød og blå politik, som han også erkender via sin valgplakat 

(markedsforing.dk)47, og denne ’lilla’ politik kan være med til at sende et tvetydigt signal (jf. 

pointen om Højre-Venstre i parti-sloganet, red.).  

 

Riskær har desuden været passiv i en periode, fra ca. ultimo februar til primo maj, med udskrivelsen 

af Folketingsvalget 2019, hvilket for et smalt, nystartet parti kan medføre, at de bliver glemt, og 

dermed kan vælgerne potentielt ikke give ham hans mål.  

Femø skriver, at for at opnå det ønskede resultat, skal der altså være mere hjælp end modstand 

(Femø, 2014: 69), og her kan Riskær risikere at have for mange barrierer, til at kunne nå sit mål. 

Han har ikke kommunikeret synderligt meget gennem foråret, hvilket kan medføre at befolkningen 

har en tendens til at glemme ham i en politisk forstand, og i stedet kan forfalde til det gamle billede 

af den celebre Riskær. Dermed står han potentielt tilbage med et misforhold mellem de medier, han 

før er blevet associeret med, kontra de mere seriøse, etablerede medier - inkl. Radio24syv, hvor han 

i en periode op til valget endda selv agerede vært (Radio24syv)48. 

                                                
42 https://www.tvmidtvest.dk/artikel/klaus-riskaer-pedersen-skifter-navn-efter-valget 
43 https://www.klausriskaerpedersen.dk/faq 
44 https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/pind-raser-over-riskaer-han-fortsaetter-sin-folkeforfoerelse/7514463 
45 https://www.berlingske.dk/politik/politikere-forargede-over-riskaers-udnyttelse-af-valgloven-helt-hen-i  
46 https://www.altinget.dk/artikel/konservativ-folketingskandidat-hvis-jeg-bliver-valgt-stemmer-jeg-nej-til-riskaer 
47 https://markedsforing.dk/artikler/kampagner/reklame-legende-bag-risk-rs-valgplakat  
48 https://www.24syv.dk/programmer/riskaers-fredagsbar 
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Modtager 
I denne fase af projektet er vi nået til Modtager på Jakobsons model, og denne afsluttende tematik 

har vi tildelt diskussionsafsnittet, idet vi, på baggrund af den øvrige analyse, nu kan begynde at 

reflektere kritisk over, om strategien, ud fra en politisk kommunikativ vurdering, holder. 

Diskussion  
Det overordnede spørgsmål, vi ønsker at diskutere i følgende afsnit, er, om Klaus Riskærs 

kommunikation i forbindelse med hans opstilling til Folketinget, kan betragtes som vellykket, og 

hvis ikke, hvilke faktorer, der kan betragtes som udslagsgivende for den udeblivende succes.  

Grundlæggende har det vist sig problematisk for Klaus Riskær at ryste sin kriminelle fortid af sig, 

og netop hans domme for økonomisk kriminalitet har dannet udgangspunkt for meget af den taletid, 

han har fået i medierne, hvilket blandt andet Kommunikationsanalysen også afspejlede - det, som 

Riskær ofte drukner i, er problematikken omkring hans valgbarhed: Er det overhovedet forsvarligt 

for ham at stille op til et Folketingsvalg, med hans historik in mente? Netop denne anklage har han 

måtte forholde sig til gentagne gange, hvilket har medvirket til at besværliggøre fremlæggelsen af 

det politiske projekt, der ligger til grund for hans opstilling. Som det kan ses af de eksempler, vi har 

udtrukket fra hans optræden i medierne, har disse ofte båret præg af, at han har befundet sig i en 

forsvarsposition, hvor han har skulle forsvare sin fortid, sig selv og sit eksistensgrundlag overfor 

politiske modstandere og journalister, der har sat spørgsmålstegn ved, om en mand som ham 

overhovedet har denne eksistensberettigelse som politiker. Riskær har altså i høj grad måttet 

beskæftige sig med et forsøg på at affeje denne kriminelle historik, og har i mindre grad haft 

mulighed for at udfolde sine politiske argumenter.  

Når det kommer til Riskærs egentlige politik og politiske forslag, er udlægningerne af disse ofte 

endt med at fremstå en smule slørede, som resultat af lange, udførlige og tekniske forklaringer, der 

ender med at overdøve det overordnede budskab - jf. afsnittet om populisme og teknokrati. 

Eksempelvis indskriver Riskærs ambitiøse forslag til reformering af skattesystemet sig i en 

værdibaseret kritik af Skat, som de fleste danske vælgere for så vidt kan erklære sig enige i. Politisk 

kommentator og chefredaktør på Føljeton, Lars Trier Mogensen spåede netop af den grund Riskær 

gode chancer for at komme i Folketinget, hvilket vi også indledningsvist bed mærke i, da vi skulle 

udtænke et problemfelt. Problemet er måske bare, at han fejler i at konstruere en fortælling, der 

bliver forståelig for gennemsnittet, for i stedet at kaste sig ud i komplicerede forklaringer, som de 

fleste vælgere nok ikke er videre interesserede i, endsige klædt på til at forstå. Med andre ord 
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formår Klaus Riskær ikke at reducere kompleksiteten i sit budskab, og kommunikere i et enkelt og 

ligefremt sprog. På denne måde bliver han fanget i en sagkundskabs-diskurs, og det kan dermed 

diskuteres, om ikke hans elitære sprogbrug og lange udredninger distancerer ham fra vælgeren.  

Schultz Jørgensen og Weber argumenterer begge for, at den succesrige politiker skal befinde sig et 

sted imellem teknokrati og populisme. For at lykkes som populist, skal man være i stand til 

konstruere en forståelig og let identificerbar fortælling. Dette gøres ved at tydeliggøre og forsimple 

budskaber. Bagsiden af denne tilgang findes i, at populisten ofte fremfører sine argumenter, uden 

rationel fundering i virkeligheden. Der kan i denne sammenhæng argumenteres for, at Riskær, med 

sin politik, ikke formår at score højt på populisme-barometeret af prisværdige årsager - han er 

meget optaget af at gøre grundigt rede for sin politik, og glemmer måske i den sammenhæng 

vigtigheden af, at budskabet skal gentages tilpas mange gange, i samme entydige form. Hans 

overordnede budskab og formål fremstår ganske enkelt ikke tydeligt nok, alt imens hans 

højtragende sprogbrug og indviklede økonomiske beregninger ender med at spænde ben for ham 

som politiker. Derimod fremstår Riskær i højere grad som en teknokrat, der overdøves af sine egne, 

lange forklaringer. Dette understreges særligt af sprogbrugen, hvor han kritiserer systemet, for at 

være højtflyvende og elitært, imens han selv bruger meget elitære floskler, til at beskrive det 

nuværende system med. Et godt eksempel på dette, så vi i kronikken, anvendt i 

kommunikationsanalysen, hvor Riskær blandt andet beskriver, at han vil af med den “ [...] 

Macroniske intellektualisme [...] ” (Politiken d. 23-04-2019), hvilket ironisk nok illustrerer den 

dobbeltmorale, der også er omkring Riskær og hans sprogbrug.   

Overordnet fremstår Klaus Riskærs kommunikation ikke udpræget vellykket, hvilket til dels har sin 

årsag i hans problematiske fortid, men som også kan tilskrives hans manglende evne til at forsimple 

og tydeliggøre sine budskaber og sidste ende sin politik.  

Riskærs paradokser  

Det, der gennem hele Klaus Riskærs Folketingsprojekt kendetegner både ham og hans 

kommunikative indsats, er grundlæggende paradoksalt: Riskær fremfører sin valgkamp på, at han er 

træt af karrierepolitikere og deres elitære måde at tale på (eks. i ’Debatten’ mod Nikolaj Bøgh (C) 

og Jan E. Jørgensen (V), red.), samtidig med, at han selv bruger et ganske højtragende og elitært 

sprog, og desuden har siddet som Europaparlaments-politiker (V) i en årrække. Dette gør ham i 

bedste fald sidestillet med de politikere, han påstår at være i opposition til. Riskær ønsker også at 

føre både blå og rød politik, hvilket kan give grundlag for en vælgermæssig splittelse, ligesom at 

han også ønsker at pålægge skattesystemet flere udgifter - et skattesystem, som han sandsynligvis 
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selv har draget fordel af i fortiden. Han ønsker at fremstå som en intelligent og fremsynet politiker, 

men forekommer hæmmet af sin egen fortid og baggrund som økonomisk straffet, og som en del af 

Københavns jetset-liv. Det ændrer hans gentagne understregning af retslig uskyld ikke på. 

Riskærs formål med at stille op 

Det, der også lægger op til debat, er Klaus Riskærs overordnede formål med at stille op. Som 

udgangspunkt, må vi antage, at når man stiller op til Folketinget, er det med en klar vision om at 

blive valgt ind, men i Riskærs tilfælde nævner han selv, at hans primære formål ikke er at blive 

valgt ind og få indflydelse, men blot tilbyde et anti-elitært alternativ til de politikere, der ellers 

stiller op, hvis det ikke samtidig skal ende i populisme. 

Riskær lægger derfor ikke udtalt vægt på at opnå valg til Folketinget, så meget som blot at 

italesætte politiske kæpheste. Derfor kan man også spekulere i, hvad grunden ellers kan være til at 

stille op, hvis hovedformålet kun i nogen grad er at opnå valg - kan en vælger have tillid til, at ens 

stemme ikke er spildt på sådan en kandidat?  

Denne projektgruppe gik primo februar (før Riskær havde indsamlet vælgererklæringer, red.) til 

opgaven om at skrive et kommunikationsprojekt om Klaus Riskærs politiske projekt, med stor 

begejstring. Partiet Klaus Riskær Pedersen lod på det tidspunkt til at være det spændende, nye 

alternativ, som for en gangs skyld, udover at skælde de etablerede politikere ud, ville tale politik på 

en konstruktiv måde. Men hurtigt overtog et vist YouTube-fænomen den politiske dagsorden, 

overhalede Riskær indenom, og indtog positionen som valgkampens kontroversielle 

omdrejningspunkt - Riskær, han tabte pusten.       

 

 

 

Konklusion 

Hvordan kan personen og partiet, Klaus Riskær Pedersens strategi i forbindelse med 

opstilling til Folketingsvalget 2019 bedømmes som politisk kommunikation?  

Klaus Riskær har flere udfordringer med at lykkes som politisk aktør - han har først og fremmest 

problemer med at formulere sin politik i en letforståelig ramme. Dette har vi igennem arbejdet med 

ham som case, kunnet konstatere, og i vores analyser, konkludere. Desuden fastholdes han i en 

forsvarsposition, som han har svært ved at bryde ud af, grundet den kriminelle fortid, som han 
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konsekvent stilles moralsk til ansvar for.  

Disse forhold virker hæmmende for hans politiske kommunikation, og er tilsammen udfordringer, 

der gør det svært for ham at trænge igennem til vælgerne. Sammenholdt med hans celebrity-status, 

som har vist sig svær at ryste af, tegner der sig et billede af en mand, der forsøger at relancere sig 

selv i offentlighedens øjne, men mislykkes, og efterlader denne offentlighed med erindringen om 

hans velkendte persona. 

Som politiker vurderer vi Klaus Riskær til at have svært ved at placere sig på midten af populisme-

teknokrat-skalaen, idet han i overvejende grad hælder imod teknokratiet i kraft hans kompleksitet i 

alt fra retorik, til politik. 

Alt dette leder sammenlagt denne gruppe til en konklusion, der lyder, at vi spår partiet Klaus Riskær 

Pedersen tvivlsomme chancer for at komme i Folketinget - da selve Folketingsvalget kommer 

imellem deadline og eksamen, bliver denne eksamen dog trods alt tilrettelagt derefter. 
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