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Sammendrag 

Forfatter: Eskil A. Wold Larsen. 

Tittel: Fra fantasier om bærekraft til bærekraftige fantasier. 

Veileder: Ole Jacob Madsen. 

Denne studien anvender det psykoanalytiske rammeverket til Jacques Lacan for å utforske 

muligheten for en affektiv investering i Miljøpartiet De Grønnes ideologiske system. Studien 

kan plasseres innenfor det nye forskningsfeltet lacaniansk diskursanalyse, som søker å være 

et kritisk alternativ til den mer konvensjonelle psykologien. For Lacan er både subjektet, og 

den diskursive verden det eksisterer i, kjennetegnet med en manglende evne til å fullt realisere 

seg selv. Det som tiltrekker et subjekt til en politisk ideologi er produksjonen av 

fantasinarrativer, som kommer med en lovnad om å fjerne subjektets mangler. For å studere 

slike fantasinarrativer legges Lacans teoretisering av fire diskurser til grunn, som formaliserer 

måter å undersøke fantasinarrativer og måten de blir artikulert og rettferdiggjort på. Materialet 

som brukes er offentlig produsert og tilgjengelig materiale fra MDG, som partiprogrammer, 

kronikker og taler, som kan sies å ha en innflytelsesrik posisjon når det gjelder artikuleringen 

av deres ideologi. Funnene er sentrert rundt MDG forestilling om naturen som en symbolsk 

struktur for menneskers eksistens, forkynt gjennom en forestilling om bærekraft. Gjennom 

dette fremstilles menneskeskapte klimaendringer som en mangel på etterlevelse etter denne 

strukturen. Et nøkkelmoment er hvordan kunnskap benyttes til å distansere seg fra andre 

aktører i det politiske spekteret, samt rettferdiggjøre De Grønnes framtidsvisjon. Samtidig 

kommer strukturen med en lovnad om et samfunn som setter menneskets behov i første rekke. 

Forholdet mellom menneske og natur diskuteres som grensen hvor symbolisering feiler, og 

som en mulig forklaring på den konstituerende mangelen som grønn ideologi dekker over. Til 

slutt diskuteres muligheten for en post-fantasmatisk tilnærming til grønn politikk i dag. 

Studien er et selvstendig forskningsprosjekt. 
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Introduksjon 

Det er nå en allment akseptert sannhet at menneskelig aktivitet skaper varige endringer 

i klima. Som FNs klimapanel slår fast i sin siste rapport fra 2013: “It is extremely likely that 

human influence has been the dominant cause of the observed warming since the mid-20th 

century.” (IPCC, 2013, s. 17, original utheving). På samme måte er det stor konsensus om de 

menneskeskapte klimaendringene kan ha fatale konsekvenser. Ekstremvær og endring i 

havnivået vil ikke bare ha stor påvirkning på økosystemer, men vil ha en dyp påvirkning på 

hvordan mennesker lever, og deres bosettingsmønster (NASA, 2016). Klimaendringene har 

potensiale til å lede fram til en verdensomspennende humanitær katastrofe, og blir derfor 

gjerne omtalt som vår tids fremste samfunnsutfordring. 

Siden 1970-tallet har økt kunnskap om klimaendringer og dets konsekvenser ført til 

framveksten av flere grønne partier i Vesten, med størst oppslutning i Tyskland og 

Storbritannia (Talshir, 2002). I Norge har en økt klima og miljøbevissthet blant annet vist seg 

i framgangen til Miljøpartiet De Grønne (heretter omtalt som MDG eller De Grønne). Ved 

stortingsvalget i 2013 fikk partiet inn sin første representant i Stortinget. I kommunestyre- og 

fylkestingsvalget i 2015 ble de omtalt som valgets egentlige vinnere av mange medier, med 

4,2 % av de totale stemmene. Mens deres politiske innflytelse foreløpig er begrenset (og 

større på lokalt enn nasjonalt nivå), så er denne fremgangen bemerkelsesverdig, siden «nye» 

partier sjeldent når over sperregrensen i Norge. Forskning fra andre land viser at i land hvor 

grønne partier er maktfaktorer er også andre partier mer opptatt og progressive i 

klimaspørsmål (Gullberg, 2015). Man kan allerede se en slik tendens i Norge, hvor «det 

grønne skiftet» ble kåret til årets ord i 2015 (Språkrådet, 2015). Veksten til De Grønne kan 

dermed ha en effekt på andre partiers politikk, som blir mer klimavennlige. 

Utgangspunktet for denne studien er å anvende ideologibegrepet som en forklarende 

faktor på en viss form for klimabevisst handling, nemlig stemmemønstre og Miljøpartiet De 

Grønnes framvekst i Norge. Årsaken til at jeg velger å spesifikt bruke en ideologitilnærming 

er tosidig: for det første er det visse begrensninger ved allerede eksisterende psykologiske (og 

samfunnsvitenskapelige) tilnærminger. Dets konsekvenser kan i ytterste forstand forverre 

mangelen på nødvendige responser på klimaendringer. For det andre kan en 

ideologitilnærming basert på Jacques Lacan psykoanalyse adressere noen av manglene ved 

mer konvensjonelle tilnærminger. Dette må ikke misforstås til at det kun er De Grønnes 
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politikk som tar klimaendringene alvorlige, eller at de sitter på alle løsningene, men som 

forskningen ovenfor antyder så vil et sterkt miljøparti være med å sikre at menneskeskapte 

klimaendringer blir satt på den politiske agendaen i et større omfang. Selv om de ikke sitter på 

alle løsningene selv, så kan de gi grobunn til at løsningene kommer fram. 

Samfunnsvitenskapens begrensninger i møte med klimaendringer 

Siden klimaendringene er delvis menneskeskapte, og tilsynelatende involverer både 

individers forbruksmønster samt politisk styring, så er det naturlig at responser på 

klimaendringer har blitt et tema innenfor samfunnsvitenskapen. Dette har også resultert i 

framveksten av klimaorientert psykologi, eller klimapsykologi (f. eks. Kloeckner, 2011; 

Pidgeon & Fischhoff, 2011). Eller som Swim og kolleger (2011, s. 136) så bemerker: 

“Psychological science would seem indispensable for understanding and finding ways to 

change at least some of these human behaviors.”  

Med psykologiens hegemoniske posisjon innen samfunnsvitenskapen og samfunnet 

generelt, blir dets ideologiske slagside særlig viktig å vurdere. Psykologien (i hvert fall i sin 

vanligste form) produserer en individ-sentrert kunnskap som har ideologiske bånd til 

nyliberalisme eller konsumerisme som verdenssyn (Madsen, 2010; Parker, 1999, 2009; 

Prilleltensky, 1989). Resultatet er at klimapsykologien risikerer å redusere et geopolitisk 

fenomen til et individnivå, med en ansvarliggjøring av enkeltindivider heller enn 

sosiopolitiske strukturer (Parker, 2015a). Dette ideologiske båndet er særdeles viktig, siden 

det er en voksende tendens til å se klimaendringene som direkte innvevd i den globaliserte, 

markedsliberale samfunnsstrukturen (f. eks. Aschoff, 2015; Harvey, 2014; Klein, 2014; Žižek, 

2009). «Problemet» med klimapsykologien blir dermed at et politisk-økonomisk system, som 

enten er en barriere for endring, eller en direkte forutsetning for klimaendringene man møter, 

ikke tilstrekkelig blir adressert. Denne reduksjonen til individnivå, som er psykologiens 

område, kan legitimere det gjeldende politisk-økonomiske systemet. Dette kan både skje 

gjennom å lede oppmerksomheten bort fra strukturelle årsaker og løsninger på 

klimaendringer, samt ved hvordan psykologiens fokus på individet sammenfaller med det 

nyliberale synet på selvet, som et selvskapt, rasjonelt subjekt (Henriques, et. al. 1998; Parker, 

2015a). Man kan til og med si at den grønne bevegelsens tilsynelatende stagnasjon i vesten på 

første halvdel av 2000-tallet (Latour, 2004), på tross av økt bevissthet rundt klimaendringer, 

avslører visse mangler i både psykologiens og sen-kapitalismens menneskesyn. I 

utgangspunktet fremstår vi ikke som rasjonelle, ansvarlige individer, og 
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markedsmekanismene synes ikke å være løsningen, heller tvert imot. For at 

samfunnsvitenskapen skal kunne bidra i klimaendringenes navn så trenger man tilnærminger 

som bryter med de allerede dominerende konvensjonene (Dodds, 2011).  

Lacan vs. klima  

 I sin kritikk av psykologiens tilnærming til mennesker og klima introduserer Dodds 

(2011) psykoanalytiker Jacques Lacan som et mulig teoretisk utgangspunkt, som ikke faller i 

de samme fellene som beskrevet ovenfor. Lacaniansk psykoanalyse har blitt stadig mer 

populært som kritisk analyse av ideologi, takket være Slavoj Žižek og Ernesto Laclau, og i 

dag har også lacaniansk diskursanalyse blitt et begrep (Parker & Pavón-Cuéllar, 2014). 

 Den største fordelen med lacaniansk psykoanalyse er at den ikke bare kan redegjøre 

for konstruksjonen av en ideologisk identitet, men gjennom begrepene fantasi og begjær 

søker den også å forklare styrken bak identiteten. Med andre ord kan den forklare hvordan et 

subjekt danner en affektiv investering til en ideologisk posisjon (Glynos, 2001). Lacans 

strukturelle teoretisering av diskurs som et sosialt bånd (Verhaeghe, 1995) tillater oss også å 

forsøke å formalisere den sosiale relasjonen for subjektet, og konsekvensene av en konkret 

ideologisk identitet. Man unngår dermed et ensidig fokus på det forbrukende individet. Altså 

kan dette perspektivet bidra utover en mer «konvensjonell», men like fullt kritisk, 

diskursanalyse av ideologi. 

 Utenfor den kritiske delen av akademia har selve begrepet ideologi falt ut av tjeneste 

(Dean, 2009; Žižek, 2012). For grønne partier generelt har det vært et kjennetegn at de 

nettopp har unngått å bruke ideologibegrepet om seg selv (Talshir, 2002). De Grønne har 

derimot omfavnet begrepet, og beskriver seg selv ut i fra begrepet grønn ideologi (MDG, 

2015a). Det fremstår dermed som et passende utgangspunkt for en analyse av partiets posisjon 

i Norge. 

 Som andre politiske partier omfavner De Grønne et bredt spekter av spesifikke, 

politiske posisjoner, og det vil ikke være mulig å forsøke å dekke alt som kan falle inn under 

merkelappen «grønn ideologi». For å avgrense det ytterligere legges fokuset på ideologiske 

narrativ rundt forholdet mellom menneske og natur. Å rekonfigurere synet på menneskets 

forhold til naturen er ofte sentralt for grønne partier (Talshir, 2002). Det spesifikke innholdet 

har vært et tema for kritikk blant en økokritisk, ikke-lacaniansk bevegelse (f. eks. Latour, 

2004; Morton, 2007), men lacanianske analyser av dette temaet har vært sjeldne eller 
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kortfattede (f. eks. Stavrakakis, 1997a, 1997b; Žižek, 2007). Det lacanianske rammeverket 

(som vil bli beskrevet nedenfor) tillater en unik tilnærming hvor symbolske narrativ om vårt 

forholdet til naturen eksisterer som et sosialt bånd, som tiltrekker subjektene på en gitt måte.  

 Problemstilling. Vår lacanianske analyse av ideologi begynner da med to overordnete 

spørsmål: Først må vi spørre hvilke fantasinarrativ om forholdet mellom menneske og natur 

blir konstruert av Miljøpartiet De Grønne? For det andre må vi spørre hvordan kan disse 

fantasinarrativ ha tiltrekningskraft på mennesker gjennom (a) et stabiliserende løfte om 

helhet eller en utopisk visjon, og (b) en destabiliserende identifisering av trusler, hindringer 

eller mangler som forhindrer den utopiske visjonen i bli en realitet? 

 Det første spørsmålet er dermed et rent diskursivt spørsmål, mens det andre henviser 

til noe utenfor – en affektiv investering – som gir ideologien en tiltrekningskraft på 

menneskene. Disse spørsmålene er i hovedsak utformet etter lacaniansk teori, som vil bli 

beskrevet nedenfor.  

Gjennomføring. For å besvare disse spørsmålene må vi aller først teoretisk redegjøre 

for hvordan en ideologi griper et subjekt med referanser til Lacan og hvordan Lacaniansk 

teori har blitt anvendt innenfor politisk-ideologisk analyse. Deretter må vi konkretisere det til 

visse analytiske steg som kan redegjøre for diskurs som et sosialt bånd og samtidig være 

oppmerksomme på affektiv investering i dette sosiale båndet. Disse teoretiske og 

metodologiske verktøyene vil så bli brukt til en lesning av offentlig produsert materiale fra De 

Grønne, som inkluderer partiprogram, taler og kronikker skrevet av sentrale personer i partiet. 

Med denne tilnærmingen er vi ikke ute etter den ene grunnen til at folk identifiserer seg som 

grønne, men heller å åpne den diskursive strukturen for å finne muligheter for identifisering 

(Glynos, 2014b).  

 Teori 

 For å kunne forklare hvordan en ideologi griper et subjekt må man først redegjøre for 

nettopp hva både ideologi og subjekt er. Lacaniansk diskursanalyse har vokst ut av en 

transdisiplinær tendens innen kritisk psykologi som søker å teoretisere et psykososialt subjekt; 

altså et subjekt som ikke kan reduseres til det psykologiske, men heller ikke generaliseres til 

det sosiologiske (Frosh, 2003). Distinksjonen mellom det individuelle og det sosiale vil i 

lacanianske begreper omskrives til Subjekt-Andre (eller Subjekt-Struktur), hvor den Andre er 

en forutsetning for at subjektet kan eksistere som et subjekt, men den Andre eksisterer kun for 
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subjektet (Pavón-Cuéllar, 2010). For Lacan er subjektet dermed “always already social” 

(Parker, 2003b, s. 105).  

 En sosiopolitisk anvendelse av Lacan innebærer noen utfordringer, siden Lacans egne 

arbeider primært er basert på klinikken. For å utvikle en teoretisk posisjon må vi innom 

Laclau og hans partner Chantal Mouffe, som er kreditert med å «gjenoppfinne» Lacan på 

sosiopolitisk nivå (Žižek, 1990), og som la grunnsteinen for flere senere anvendelser av Lacan 

(blant annet Glynos & Howarth, 2007; Stavrakakis, 1999, 2007; Žižek, 1989, 1991). 

Ideologi og Den store Andre 

 Før man utgir seg på en form for definisjon av hva ideologi er, må vi redegjøre for en 

ontologisk betingelse for ideologiers eksistens. Den nevnte strukturen som eksisterer for 

subjektet, tar form av et sosio-symbolsk nettverk; en kodifisering av sosiale relasjoner. Dette 

nettverket er det Lacan kaller den store Andre (Žižek, 1989). Lacan gjør en ekskursjon i 

Ferdinand de Saussures strukturelle lingvistikk, og teoretiserer den store Andre som 

strukturert gjennom forskjellige tegn (signifiers). For Saussure (og Lacan) kan ikke et tegn ha 

et positivt innhold, den kan kun bli forstått gjennom strukturelle relasjoner til andre tegn 

(ekvivalenser og opposisjoner). Bildet som er betegnet (signified) til hvert tegn er bare en 

illusjon, et produkt av en kjede av artikuleringer (Stavrakakis, 2007).  

Den store Andre er nettopp denne kodifiseringen av tegn, som er strukturen subjektet 

eksisterer i: den kodifiserer sosiale relasjon både som formelle «spilleregler», fra det 

eksplisitte til det uskrevne (Hook, 2008a; Žižek, 1997c). Et av Lacans viktige avvik fra 

Saussure er at Lacans tegn ikke er synonymt med et ord. Tegnet for Lacan innebærer også 

materielle objekter, eller fraser som sammen forstås som et tegn (Evans, 1996). Siden denne 

organiseringen følger tegnets regler, altså artikuleringer gjennom ekvivalenser og 

opposisjoner, og disse reglene eksisterer utenfor subjektets bevissthet, så er det også ubevisst 

for subjektet (Pavón-Cuéllar, 2010). Det ubevisste er dermed eksternt for subjektet, men 

Lacans kjente frase “the unconscious is structured like a language” må ikke misforstås det 

ubevisste er språk. Mens språket er ubevisst siden det følger tegnets regler, og vår bevisste 

forståelse av ordets positive innhold kun er en illusjon, så innebefatter det ubevisste (som det 

er implisert) mer enn bare språk: det dekker den materielle verden og våre imaginære 

representasjoner såfremt de kategoriseres og struktureres som et språk. At det ubevisste er 

strukturert som et språk betyr dermed at dets struktur følger tegnets regler. Det ubevisste er 

dermed ikke et rent lingvistisk fenomen (Pavón-Cuéllar, 2010). 
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Denne strukturen er alltid ufullstendig. Tegnets regler at et tegn kun får mening 

gjennom dets relasjon til andre tegn, som innebærer at denne relasjonen alltid kan utfordres 

(Laclau & Mouffe, 1985). I tillegg vil det positive aspektet ved våre opplevelser bli 

symbolisert i et system med kun negativt innhold, som resulterer i at det alltid er noe som går 

tapt (Lacan referer til dette som det Reelle, som blir utbrodert senere). Mangelen på et positivt 

innhold gjør at den store Andre aldri kan bli en transcendental, selvrettferdiggjørende struktur 

(Žižek, 1991). På samfunnsnivå kaller Laclau og Mouffe (1985) dette samfunnets umulighet. 

Dette gjør at vi kan forsøke å gi en definisjon av ideologi. På den ene siden innebærer det en 

naturalisering av den sosiale orden (eller den store Andre i Lacans terminologi). På den andre 

siden må en ideologi dermed også skjule sin egen utilstrekkelighet. Med andre ord; det en 

ideologi skjuler er ikke en sann relasjon som må holdes skjult for de styrende klassenes 

gevinst, men at det ikke er noen sann relasjon. Samfunnets kontingente natur blir gjemt bak 

en illusjon av en naturlig orden (Žižek, 2012).  

I enhver ideologi er det alltid et styrende eller overordnet tegn, som vi kaller et 

hovedtegn (master signifier). Hovedtegnets funksjon er kun utførende; det betyr ingenting i 

seg selv, men organiserer andre tegns relasjon til hverandre (Žižek, 1989). Under 

kommunisme som hovedtegn kan klimaendringer forstås som et resultat av menneskers 

utnyttelse av hverandre og naturen. Under feminisme kan det forstås som et uttrykk for 

patriarkalsk dominasjon av naturen, og så videre … (Žižek, 2012). I tillegg til å ha en slik 

produktiv funksjon, har et hovedtegn også en undertrykkende funksjon: tegnet umuliggjør 

andre konstellasjoner eller forståelser (Hook & Vanheule, 2016).  

Det er en dobbel funksjon et hovedtegn må ha for å kunne forsvare en eventuell 

hegemonisk posisjon. Først må den ha en historisk-symboliserende funksjon; den må 

retroaktivt endre hvordan historien forstås (Laclau, 2000b; Žižek, 1989). Den andre relaterte 

funksjonen er at hovedtegnet dermed fungerer sirkulært. Gjennom å organisere andre tegn på 

en viss måte legitimerer den sin egen eksistens (Glynos, 2014a). I tilfellet med grønn ideologi 

opererer man ofte med «grønn», «natur», eller «økologi» (eller lignende fraser) som 

hovedtegn (Stavrakakis, 1997b). Når De Grønne skriver i sitt program at «grønn økonomi» 

handler om at «rovdrift på naturen» skal erstattes med «en ydmyk holdning til naturen og 

kommende generasjoner» (MDG, 2016a, s. 24), så omskriver hovedtegnet grønn vår levemåte 

fram til nå som rovdrift, og denne posisjonen blir legitimert gjennom tanken på at mangelen 

på endring vil lede til katastrofe. 
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Lacans psykososiale subjekt 

 Lacan opererer med et tredelt subjekt; delt mellom det symbolske, det imaginære og 

det reelle. Disse tre registrene er alltid tett knyttet sammen, og man kan ikke «tre ut av» eller 

handle rent i ett av de (Pavón-Cuéllar, 2010). På tross av denne «knuten» mellom de tre har vi 

et analytisk fokus som privilegerer det symbolske, som vil bli utbrodert gjennom teori- og 

metodedelen. 

 Det reelle har forskjellige funksjoner for Lacan. Den primære måten det reelle 

eksisterer på er som en ren positivitet, eksistensen av noe forut for kategorisering eller 

symbolisering. Gjennom symbolisering eksisterer det reelle også som nettopp det som 

motsetter seg symbolisering (Fink, 1995). Det som menes med kategorisering og 

symbolisering er subjektets møte med den store Andre, som dermed representerer det 

symbolske aspektet ved det tredelte subjektet. Det reelle blir filtrert gjennom et symbolsk 

system, som legger grunnlaget for kommunikasjon og meningsdannelse om omverden 

(Bracher, 1993). Men siden det alltid er et element av det reelle som ikke fullt kan 

symboliseres, er subjektet, i likhet med den store Andre, alltid manglende (Stavrakakis, 

1999). Det imaginære er våre interne representasjoner og bilder, basert på det symbolske. 

Med andre ord så er det imaginære innholdet til det symbolskes form. Som allerede diskutert 

følger tegnet visse regler, som inkluderer at tegnet ikke har noen positiv mening i seg selv. 

Det er dermed et element av illusjon i det imaginære (Pavón-Cuéllar, 2010).  

Identifisering i det symbolske, eller mer spesifikt med tegn i det symbolske, er dermed 

det primære nivået for identitet: “What I am ‘for the others’ is condensed in the signifier 

which then represents me for other signifiers” (Žižek, 1994, s. 45). Vår symbolske identitet er 

vår posisjon i den store Andre som struktur, og gir oss en posisjon hvor vi kan se oss selv og 

verden fra (Dashtipour, 2012). Det er en likhet her til den franske filosofen Louis Althussers 

(2008) teoretisering av interpellasjon, hvor subjektet som subjekt allerede er konstituert 

gjennom diskursive eller materielle omstendigheter. Vår identitet er avhengig av 

tilgjengeligheten til (ofte allerede gitte) identitetsposisjoner, og vi kan si at en funksjon av 

ideologi er å skape og vedlikeholde slike posisjoner. Et eksempel på dette er hvordan det 

moderne forbrukersamfunnet interpellerer subjekter som individer skapt gjennom forbruk 

(Dean, 2015). I møte med klimaendringene kan responsen da være ansvarliggjørelse av 

enkeltindivider til å endre sitt forbruk, som legitimerer forholdet mellom individ og forbruk 

som identitetsdannende.  
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 Når subjektet trer inn i den symbolske orden, den store Andre, blir det reelle underlagt 

det symbolske. Men siden den store Andre alltid er ukomplett, som et system av opposisjoner 

versus en ren positivitet, forfølges subjektet av det reelle som ekstra-diskursivt (Hook, 2011). 

Mens Althusser teoretiserer subjektet gjennom interpellasjon vil det psykoanalytiske subjektet 

oppstå som subjekt gjennom en interpellasjons manglende evne til å fullt domestisere det 

reelle (Dolar, 1993). Dette blir dermed også området for sosiale endringer, siden det alltid 

manglende subjektet risikerer å møte sin egen mangel, som kan lede til endringer i dets sosio-

symbolske struktur (Newman, 2001). Denne prosessen, hvor subjektets mangler skinner lys 

på den store Andres ufullstendighet, er det Laclau (1990) kaller en forskyvning. Vi kan se 

eksempler på slike forskyvninger i Stavrakakis (2014) forklaring på framveksten av grønn 

ideologi: idéen om naturen som noe mennesker kan dominere og bruke til sin egen fornøyelse 

blir forskjøvet gjennom subjektets introduksjon for menneskeskapte klimaendringer. Som en 

kontra-hegemonisk ideologi kan man se for seg at en grønn ideologi i Norge ønsker å gjøre 

slike forskyvninger mulig, gjennom å gjøre manglene i den dominerende ideologien synlig. 

Begjær og fantasi: ideologiens grep 

 Når man introduserer det reelle som det som motsetter seg symbolisering, og 

påfølgende at subjektet alltid er manglende, innbyder det til spørsmålet: hva er det subjektet 

mangler? Når subjektet oppstår gjennom det symbolske, et system av opposisjoner og 

ekvivalenser, gir det også avkall på det reelle som en ren positivitet. Dette inkluderer en form 

for psykisk energi eller nytelse, som Lacan kaller jouissance (Glynos, 2001). Denne formen 

for nytelse er så intens at den skinner over i smerte: “[…]it is a special kind of agony, an 

agony that makes us feel more alive, more fully present, more in tune with what makes life 

worth living” (Dashtipour, 2012, s. 56-57). Det er nettopp denne fullstendigheten subjektet 

mangler. Selve konstitueringen av subjektet er dermed et avkall eller tap av ubegrenset 

jouissance: “Paradise Lost without Paradise Regained” (McGowan, 2013, s. 33) 

 Umuligheten av å oppnå full jouissance forhindrer oss ikke å søke etter den. En kan til 

og med se på politikken som en administrering av tilgang til jouissance (Žižek, 2006b). Det er 

her begjær kommer inn i bildet. Begjær kan, for Lacan, forklares som en «vilje-til-jouissance» 

(Evans, 1998, s. 6). Det konkrete målet for begjær er et (empirisk) objekt, som Lacan kaller 

objekt a, som fyller tomrommet etter det originale tapet (McGowan, 2013). Som et mål for 

begjær kommer dermed objekt a med et løfte om jouissance, men dette løftet holdes aldri i sin 

helhet; subjektet blir alltid møtt med skuffelse over mangelen på tilfredsstillelse. 
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Oppmerksomheten rettes deretter mot noe nytt igjen (Dashtipour, 2012). Stavrakakis (2007) 

forklarer det moderne forbrukersamfunnet gjennom at visse forbruksartikler innehar status 

som objekt a, men når subjektet innser at objektet ikke gir full tilfredsstillelse rettes begjæret 

mot et nytt objekt. Denne prosessen repeteres kontinuerlig, derav den konstante trangen etter 

å konsumere nye forbruksartikler. 

 For at et objekt skal kunne fungere som objekt a må det okkupere en viss plass i den 

store Andre. Koordinatene, som veileder subjektets begjær mot dets objekt, er det Lacan 

kaller fantasi (Neill, 2011). En fantasi fungerer gjennom et dobbelt narrativ: for det første må 

det etablere et objekt a gjennom et narrativ om personlig og/eller sosial fullkommenhet, med 

andre ord etablere en vilje-til-jouissance. For det andre må fraværet eller distansen til objekt a 

forklares gjennom å konstruere en hindring eller barriere som må brytes. Det er altså både et 

stabiliserende og et destabiliserende narrativ (Žižek, 1997b). Et ofte brukt eksempel er 

nasjonalsosialistisk ideologi, hvor en jouissance gjennom det tyske rikets storhet blir nektet 

folket gjennom en korrumperende figur (jøden, kommunisten, den homofile, og så videre) 

(Stavrakakis, 1999). Disse narrativene veileder subjektet gjennom den sosiale virkeligheten, 

og forteller subjektet hva den store Andre forventer av dem (Žižek, 1989). 

 Forholdet mellom subjekt og objekt a er selve formen som gir den store Andre sin 

legitimitet. Med andre ord; fantasi strukturerer virkeligheten. Hvis vårt forhold til objekt a 

endres, så også endres vårt perspektiv på omverdenen (Žižek, 1997a). Vi kan således utlede to 

alternative scenarioer hvor klimaendringer fungerer som et destabiliserende narrativ for «den 

amerikanske drømmen», idéen om den selvlagde og suksessfulle amerikaner, som objekt a. 

For venstreliberale fremstår klimaendringer som en eksistensiell trussel mot samfunnet som vi 

kjenner den, og dermed lede til en form for mobilisering. Innenfor kontekst av 

forbrukersamfunnet kan vi derfor ende opp med «grønnvasking» av den nåværende 

økonomien, med fokus på etisk og fornybart forbruk (Dean, 2009; Shear, 2014). På motsatt 

sosiopolitisk side kan reguleringer og endringer i atferdsmønstre som bryter med både 

markedsprinsipper og (religiøs) konservatisme bli sett på som det destabiliserende narrativ; 

som selve trusselen mot «den amerikanske drømmen». Hamilton (2012, s. 16) forklarer 

majoriteten av amerikanske republikaneres avvisning av menneskeskapte klimaendringer med 

en forståelse av slike inngrep som «liberale verdier». Virkeligheten (menneskeskapte 

klimaendringer som en liberal-politisk løgn) blir dermed strukturert av en viss fantasirelasjon 

til objekt a (markedsprinsipper eller tradisjonalisme som veien til den amerikanske drømmen). 
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 For å avslutte teoridelen kan man si at ideologisk interpellasjon er understøttet av en 

viss affektiv investering: den understøtter subjektet som manglende, og gir både en veiviser 

framover, samt en forklaring på hvorfor det er manglende. Løsningen på subjektets mangel er 

objekt a, et empirisk objekt som skal fylle subjektets umulige søken etter jouissance (Glynos, 

2001).    

Metode 

 Innenfor feltet som har fått navnet lacaniansk diskursanalyse eksisterer det ikke én 

formalisert metode. Begrepet dekker flere forskjellige teoretiske og metodologiske, løst 

knyttet sammen gjennom et felles opphav (Parker & Pavón-Cuéllar, 2014). I denne delen vil 

jeg presentere en del metodologiske konsepter fra Lacans teoretiske rammeverk, og forsøke å 

utlede noen mer konkrete analytiske steg ut fra denne. Det blir også en nødvendig diskusjon 

av epistemologi og refleksivitet. 

 Aller først må en viktige forutsetning redegjøres for: selve formålet for en konkret 

analyse, som en viktig forutsetning for nivået den legges på, samt forholdet til en sann 

mening. Mens Lacan ikke avviser en idé om en sannhet (Pavón-Cuéllar & Equihua, 2013), så 

er vår forståelse er alltid begrenset av vår posisjon i det symbolske, og våre imaginære 

illusjoner og feilgjenkjenninger (Fink, 1998). Man må heller se på psykoanalysen som en 

teoretisk diskurs, en unik en sådan, som tillater forskeren å åpne opp og forstå en tekst på en 

spesifikk måte (Fink, 1998; Frosh & Baraitser, 2008).  

 Skillet mellom tegnet (det symbolske) og det som er betegnet (det imaginære) har også 

en betydning for selve nivået analysen legger seg på. En lacaniansk diskursanalyse er først og 

fremst interessert i form, det vil si den symbolske strukturen, og de relasjoner som artikuleres 

innen den (Parker, 2005; Pavón-Cuéllar, 2010). Som Parker (2010, s. 158) skriver: 

We are not trying to dig things up from under the surface, but to show how the surface 

of the text – the text as a kind of ‘Moebius strip’ – itself constitutes certain objects, 

subjects and relationships between them, and how it also at the same moment covers 

them over. […] That is, the different forms of representation and mechanisms of 

defence produce the objects they so painstakingly shield themselves against. 
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Med andre ord er man her interessert i selve formen eller kodifiseringen av tegn, heller enn 

innholdet eller intensjonen til avsenderen, eller den bevisste forståelsen til mottakeren (Hook, 

2012; Parker, 2005).  

 Det betyr dermed ikke at vi kan «skru av» vårt eget imaginære. Det symbolske, det 

imaginære og det reelle registeret er alltid knyttet sammen, og man kan ikke tre ut av et 

register til fordel for et annet (Neill, 2013). Bare det å operere med eller identifisere 

forskjellige hovedtegn vil til en viss grad innebære å jobbe i det imaginære (Hook, 2012). 

Målet er da å finne en balanse mellom å anvende teori i et ovenfra og ned-perspektiv samtidig 

som man knytter det til faktisk materiale (Frosh & Emerson, 2005). Under analysen så må 

man altså være klar over både sin strukturelle posisjon i det symbolske, samt ens eget 

imaginære, siden de har betydning for selve analysen. For psykososiale studier og lacaniansk 

diskursanalyse viser dette seg gjennom refleksivitet (Frosh, 2003; Saville Young, 2014), som 

vil bli diskutert senere i denne delen. 

Diskurs som et sosialt bånd: Lacans fire diskurser 

 I lacaniansk psykoanalyse skiller man mellom å ytre seg og ytringens innhold (Pavón-

Cuéllar, 2010). Siden denne oppgaven tar utgangspunkt i materiale som allerede eksisterer i 

tekstform, vil man være mer interessert i selve innholdet: de diskursive strukturer som kan 

leses ut av materialet (Hook, 2013). For Lacan er diskurs et strukturelt begrep. Det utpeker 

visse komponenter, som inkluderer tegn, subjekt og begjærsobjektet, som står i et formalisert 

forhold til hverandre. Diskurs beskriver altså visse sosiale bånd (Verhaeghe, 1995). I denne 

formaliserte modellen er det fire posisjoner, som kan inntas av fire forskjellige komponenter. 

Rekkefølgen på komponentene vis-a-vis posisjonene er alltid gitt; det er altså fire forskjellige 

utfall eller sosiale bånd (Fink, 1998). Lacan inkluderer på et senere tidspunkt en femte diskurs 

– kapitalistens diskurs. Dette sosiale båndet avhenger av en representasjon av objekt a som 

umiddelbart tilgjengelig for subjektet. Siden en slik representasjon vil være en illusjon, 

beskriver Tomšič (2015) kapitalistens diskurs som en illusjon av et sosialt bånd, og derfor vil 

jeg kun beskrive de fire, originale diskursene. 

 

 

 I modellen er det alltid en agent som adresserer en andre. Denne agenten handler med 

bakgrunn i en sannhet, men som linjen skisserer så er det alltid en viss avstand mellom agent 

Agent → Andre 

Sannhet // Produkt/tap 
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og sannhet. Det vil si at agenten ikke nødvendigvis er klar over hvilken sannhet den handler 

utfra (Verhaeghe, 1995). Resultatet er at noe blir produsert, men dette produktet kan også 

være noe som blir tapt eller skjult (Fink, 1998; Parker, 2010). Det er, da, en form for 

reformulering av Freuds skille mellom det manifeste (agenten-andre) og det latente 

(sannheten-produkt) (Verhaeghe, 1995) 

 Det er fire komponenter som kan ta plass i denne modellen: S1, S2, $ og a. S1 er 

hovedtegnet, og S2 er rekken med tegn (også kalt kunnskap) som blir organisert av 

hovedtegnet. $ representerer det splittede subjektet (Neill, 2013). Objekt a – a – er et av 

Lacans mest tvetydige begrep (Evans, 1998), og kan ha flere funksjoner. Det kan fungere som 

begjærsobjektet, altså objektet fantasi er rettet mot (Glynos, 2001). Det kan også representere 

det reelle som ikke kan symboliseres i en gitt diskursiv sammenheng, som selve tomrommet i 

det symbolske som dekkes til av et empirisk objekt (Pavón-Cuéllar, 2010). At det «bare» 

eksisterer fire diskurser, samt at komponentene kan ha forskjellige betydninger, gjør at man 

har mer fleksibilitet i forhold til anvendelse av de (Verhaeghe, 1995). 

 Som sagt er rekkefølgen på komponentene gitt, derav har vi disse fire diskursene: 

Mesterens diskurs Universitetets diskurs  

 

S1 → S2 

$    a 

 

S2 → a 

S1  $ 

 

Hysterikerens diskurs Analytikerens diskurs 

 

$   → S1 

a  S2 

 

a → $   

S2  S1 

 

 Mesterens diskurs er den første eller fundamentale diskurs. Subjektets eksistens som et 

splittet subjekt fungerer som sannhet, som gir S1 status som aktør som et tegn subjektet kan 

identifisere seg med. S1 underlegger seg S2, altså organiserer den kunnskap under seg selv 

som hovedtegn. S1 skal adlydes, for ingen annen grunn enn at den er S1. Resultatet er 

produksjon av et begjærsobjekt for subjektet, eller tap av det reelle (Fink, 1998). Den nederste 

delen av matrisen korresponderer dermed til Lacans formel for fantasi: $ ◊ a, som 

representerer tapet eller tomrommet det symbolske er konstituert rundt. Under den globale 

sen-kapitalismen kan denne prosessen fungere som en diskurs som produserer visse objekter 
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som skal forbrukes (som for eksempel statusobjekter), men hvor naturen eller økosystemers 

reelle eksistens går tapt. For å dekke tapet kan idéen om etisk forbruk, hvor statusobjekter er 

mer miljøvennlige, ta form som det empiriske objektet som lar systemet fortsette sin gang. 

 I universitets diskurs er S2 agenten, mens S1 fungerer som den skjulte sannheten. I 

praksis betyr det at S2 presenteres som nøytralt; gjerne basert i vitenskap eller fornuft, og 

dermed skjules den ideologiske dimensjonen (Pavón-Cuéllar, 2010). Den adresserer objekt a, 

og forklarer eller rettferdiggjør dets status. Det produserer et splittet eller ubevisst subjekt, 

som finner sin plass i den symbolske rekken (Fink, 1998). For eksempel kan grønn kunnskap 

om klimaendringer komme med et budskap om at vi må handle umiddelbart (S2), og samtidig 

skjule den ideologiske posisjonen (S1) den har utspring fra. 

 Den hysteriske diskurs (hvis vi følger den faste rekkefølgen er dette egentlig den 

fjerde diskursen men den presenteres ofte som den tredje) plasserer a som sannheten for $ 

som agent, som betyr et hysterisk subjekt som føler at noe er galt. S1 blir avhørt av $, og 

produserer ny kunnskap, altså S2 (Župancic, 2006). Hvis tapet av reell natur (a) er en 

konsekvens av sen-kapitalismen, kan en hysterisk diskurs være en utfordring mesteren (S1) 

som genererer ny kunnskap (S2), for eksempel om etisk forbruk. 

 Til sist har vi analytikerens diskurs, som i den kliniske sfæren er målet med 

psykoanalytisk behandling. Hvis vi ekstrapolerer fra klinikken til det sosiopolitiske så vil 

analytikerens diskurs understreke begjærets rolle i vedlikeholdelse av Den store Andre 

(Wright, 2016). Den oppnår det gjennom å sette a som agent (i klinikken betyr det at 

analytikeren inntar posisjonen som pasientens begjær), som avhører subjektet. Resultatet er et 

nytt hovedtegn, som kan redegjøre for brytningen (Fink, 1998). Hvis vi ser tilbake til 

Stavrakakis (2014) posisjon om forskyvninger som en forutsetning for framveksten av grønne 

ideologier i Europa, så kan man lese dette gjennom analytikerens diskurs: et traumatisk møte 

med klimaendringer (a) viser seg for subjektet ($), som trenger et nytt holdepunkt for å forstå 

dette (ny S1, i dette tilfellet grønn). I kontekst av en diskursanalyse betyr det å la en 

undersøkelse av begjær (a) adressere det opprinnelige materiale (som står inn for $, i dette 

tilfellet), slik at ny forståelse kan vokse frem (S1→S2).  

Metafor og metonymi: språk og det ubevisste. Som tidligere beskrevet er idéen om 

ekvivalenser og opposisjoner i det symbolske nivå sentralt for både Lacan og Laclau og 

Mouffe, og denne posisjonen står i gjeld til de Saussures strukturelle lingvistikk (Parker, 
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2005). Lacan er også inspirert av Roman Jakobsons lingvistikk, og låner begrepene metafor 

og metonymi for å formalisere denne logikken (Stavrakakis, 1999). Metonymi viser til det 

syntagmatiske plan. Det referer til et tegns kobling til andre tegn i en tegn-til-tegn-relasjon. På 

dette planet fungerer hovedtegnet gjennom å organisere resten av planet. Her kan også 

opposisjoner artikuleres. Metafor er det paradigmatiske plan, altså hvilke tegn som har samme 

betydning, og kan skiftes ut med hverandre (Hollway, 1989; Stavrakakis, 1999). 

 Hvis vi går tilbake til det politiske programmet til De Grønne finner vi formuleringen 

«Grønn økonomi er fremtidas økonomi» (MDG, 2016a, s. 24). Den metonymiske aksen viser 

her til hvordan tegnet grønn blir akkompagnert av andre tegn som fremtid og økonomi. 

Metafor vil vise til hvilke andre ord som kan erstatte grønn, som for eksempel kan være tegn 

som natur eller økologi (Stavrakakis, 1997b). I en psykoanalytisk forstand vil den 

metonymiske aksen til et tegn ligge latent rundt den metonymiske aksen til en av tegnets 

metaforer (Tomšič, 2015). Å ta stilling til ubevisste trekk ved teksten betyr dermed å 

undersøke hvordan en tekst er fremstilt på en måte som gjør andre forståelser mulige eller 

umulige (Parker, 2005), eller hvordan en tekst kan si mer enn hva som eksplisitt er uttrykt 

(Hook, 2013). 

Analytiske steg 

 I en lacaniansk diskursanalyse jobber man på det symbolske nivå, men enhver 

bearbeiding med forutbestemt teori innebærer et visst ovenfra og ned-perspektiv. Målet er å 

kombinere dette teoretiske perspektivet med et datadrevet perspektiv, slik at analysen alltid er 

nøye begrunnet i materiale (Frosh & Emerson, 2005). Mer spesifikt er utfordringen å 

artikulere en konkret analytisk prosess som tar hensyn til både det teoretiske fundamentet om 

tegn, fantasi og begjær, det metodologiske fundamentet om diskurs, og det faktiske materiale. 

 Det er flere som har gitt forslag til analytiske steg for Lacan og diskursanalyse 

(Cederström & Spicer, 2014; Glynos & Howarth, 2007; Parker, 2005, 2010; Neill, 2013), men 

det er generelt en tendens til å motsette seg essensialiserings-prosessen, samt en idé om at 

stegene må utarbeides i samsvar med formålet og det spesifikke materiale. Disse eksisterende 

tilnærmingene fungerer enda som nyttig informasjon for stegene som utformes nedenfor. 

 I en lesning av ideologi foreslår Žižek (1989) å separere en diskursiv lesning, med en 

lesning av symptom. Det vil være utgangspunktet for stegene som utformes. 
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 Lesning av diskurs. I en lesning av diskurs er man primært ute etter å undersøke den 

store Andres struktur. Her er det sentralt å undersøke forholdet mellom hovedtegn (grønn, 

natur, økologi, og så videre) med den resterende artikuleringen av kunnskap. Siden fantasi 

artikuleres i det symbolske plan, så må man undersøke hvilke sosiale eller politiske praksiser 

og arenaer som blir brukt til artikuleringen av fantasi. Med andre ord så betyr det å undersøke 

hvilke flytende tegn som involveres, og hvordan tegnets mening blir forsøkt låst gjennom det 

utførende hovedtegnet. I lys av dette må man også undersøke hvordan andre alternative 

forståelser blir forsøkt utfordret eller ekskludert. Dette er med å identifisere den andre, 

barrieren eller trusselen som gir fantasien en destabiliserende funksjon. Det kan også vise seg 

gjennom en eksplisitt henvisning til mangler i status quo. 

 Som sagt så er alltid den store Andre ukomplett, og kan aldri fullt ut realiseres. Det 

betyr at man også må være bevisst på tomrom eller motsetninger. Dette inkluderer også 

flyende tegn som er marginaliserte, som ikke fullt blir låst av hovedtegnet. 

 Lesning av symptomet. Å lese symptomet betyr å lete etter tegn på en affektiv 

investering i visse posisjoner eller objekter. Det er en viktig fallgruve som må redegjøres for. 

Man kan ikke oppdage en objektiv affektiv investering. Hvis man hevder å ha oppdaget dette 

så opererer man kun i sitt eget Imaginære (Parker, 2005). Det man kan er å nærmest «jage» en 

affektiv komponent i teksten, også plassere den skjematisk etter de fire diskursene skissert 

ovenfor (Neill, 2013).  

 For å fange både den stabiliserende og destabiliserende funksjonen til fantasi må man 

da identifisere både løftet eller den utopiske visjonen som presenteres, samt mangelen eller 

problemet den skal løse. Ut i fra dette må man forsøke å identifisere forskjellige 

begjærsobjekter (objekt a). Det som må klargjøres her er at forskjellige subjekter kan ha 

forskjellige affektive identifikasjoner. Sånn sett må man heller undersøke et spekter av 

affektive symptomer, heller enn det ene affektive symptomet (Glynos, 2014b). Måter å 

identifisere mulige begjærsobjekter er å undersøke hva fantasier sirkulerer rundt, eller 

repetisjoner av visse fraser. Gjennom disse stegene vil man tilslutt ha plassert materiale en av 

Lacans fire diskurser. 

Epistemologi 

Å snakke om epistemologi er en vanskelig oppgave for forskere som er interessert i 

Lacan. Det er generelt sett en motstand mot idéen om en objektiv verden som kan «fanges» 
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(Frosh & Baraitser, 2008), og det er tilsynelatende en viss åpning for sosialkonstruktivisme 

blant de som ønsker å anvende Lacan (Parker, 2005). Forholdet mellom Lacans teori og 

sosialkonstruktivisme er derimot litt mer komplisert. Som Hook (2012) viser refererer 

sosialkonstruktivisme til både tegnet og dets mening, men Lacan skiller her mellom det 

symbolske og det imaginære som separate (men inter-relaterte) domener. Det symbolske er en 

form for kodifisering og strukturering av sosiale konvensjoner, men den har ingen iboende 

mening i seg selv, den er kun en struktur som subjektet finner sin plass i. Selve analysen 

ligger på det symbolske nivået, men det vil også ta stilling til muligheten for imaginære 

forståelser, men samtidig er Lacan klar på at enhver påstand om latent innhold alltid er en 

konstruksjon av analytiker (Parker, 2010). Samtidig må man anerkjenne at man aldri kan «tre 

ut av» sine egne, imaginære representasjoner (Neill, 2013). Å beskrive tilnærmingen som 

sosialkonstruktivisme, eller i hvert fall en form for sosialkonstruktivisme, blir nærmest 

uunngåelig. 

Refleksivitet 

 En av de viktigste lærdommene fra Lacan er at det ikke finnes noe metaspråk (Fink, 

1998). Det betyr at vi ikke kan stå utenfor den symbolske strukturen. Når vi snakker (eller 

skriver), så gjør vi det fra en viss posisjon i strukturen, som kan påvirke oss i både bevisste og 

ubevisste måter. Innenfor kritisk samfunnsforskning har inntoget av det man kaller 

«poststrukturalisme» vært med å endre fokus fra å oppdage sannheter til å undersøke 

betingelsene for hvordan påstander om sannhet kan operere (Parker, 2003a). Selv blant de 

som anerkjenner konstruktivisme, og søker å bruke psykoanalysen som en diskurs, er det ofte 

en tendens til å omtale funn som objektiv kunnskap (Saville Young, 2014). Refleksivitet blir 

derfor et svært sentralt tema.  

 Refleksivitet blir ofte behandlet lett, som kun en passiv innrømmelse av visse 

personlige karakteristikker som kan veilede forskeren (Burman, 1997). For psykososiale eller 

lacanianske forskere er ikke dette dyptgående nok, siden det ikke vender blikket tilbake på de 

betingelsene som gjør forskningen mulig. Utgangspunktet her tas i Wilkinsons (1988) skille 

mellom personlig og teoretisk refleksivitet, som handler om personlige erfaringer, 

betydningen av anvendelse av teori og hvorfor dette teoretiske posisjon er aktuell. Wilkinson 

definerer også refleksivitet på institusjonelt nivå, men det virker mindre relevant for denne 

oppgaven. 
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Refleksivitet på det personlige nivået er da den vanligste formen som blir diskutert. 

Her må det nevnes at jeg personlig både er medlem av Miljøpartiet De Grønne, og har vært 

frivillig kommunikasjonsmedarbeider siden juli, 2015. Dette har to viktige implikasjoner. For 

det første betyr det at jeg kjenner godt til partiets produserte materiale, og innholdet i det. For 

det andre så vil det naturlig nok også bety at jeg har en sterk personlig investering i grønn 

ideologi som sådan, og dette har vært en av de viktigste grunnene til at jeg valgte dette 

temaet. Med det sagt, så er mitt engasjement i partiet ikke et engasjement uten forbehold. 

Mine personlige syn vil kanskje best beskrives som øko-sosialist, antiglobalisering og 

antikonsumerisme, og dette er syn som bare delvis stemmer overens med partiet (i min 

erfaring med det). For å summere så mangler partiet et radikalt nok alternativ til nåværende 

status quo for min egen smak. Dette leder til en viss kritisk distanse, og mitt valg av parti er 

først og fremst et pragmatisk valg knyttet til vår tids største utfordring (klimaendringer og 

økologisk ødeleggelse). Personlig føler jeg at dette også har vært en viktig motivasjonsfaktor 

for temaet, siden jeg dermed ikke har noe aversjon for en kritisk analyse av mitt eget parti. På 

denne måten blir dette studier nærmest en form for kritisk auto-etnografi.  

Teoretisk refleksivitet betyr da både å undersøke hvordan bruk av en gitt teori påvirker 

hvordan man jobber med materiale, samt betingelsene som gjør teorien aktuell. Det har 

allerede blitt klargjort at Lacans psykoanalyse ikke er en avdekking av objektive sannheter. 

Frosh og Baraitser (2008, s. 358-359) beskriver psykonalysens nytte slik: 

[…]the ‘‘truth’’ of psychoanalysis lies in its power as a social, sense-making 

discourse. Research is not a process of uncovering (even relative) ‘‘truths’’ about 

people; rather, it exposes the ways in which subjects are positioned by the theoretical 

structures used (by them as well as by researchers) to understand them. 

Å behandle psykoanalysen som et historisk-diskursivt fenomen blir ofte fremstilt som 

et viktig steg (Parker, 2003a), men detaljene i hva dette faktisk innebærer blir sjeldent gjort 

eksplisitte (Frosh, 2010). Man kan begynne en slik bevegelse gjennom å behandle rollen som 

forsker (eller psykoanalytiker) som en subjekt-posisjon, som innebærer visse forventninger til 

atferd og tanker (Parker, 1994). I mer lacanianske begreper er denne subjekt-posisjon innbakt 

i et større nettverk (den store Andre). Psykoanalysen blir da en linse, eller et sett med 

forventninger og idéer, som veileder forskerens oppmerksomhet i en viss retning. Viktigst er 

kanskje Lacans fokus på affekt, som er et begrep som har blitt nedprioritert i mye 

samfunnsvitenskapelig forskning som heller fokuserer på rasjonelle subjekter (Hook, 2011). 
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Vi kan dermed si at verdien i psykoanalysen ligger i måten den veileder forskerens 

oppmerksomhet mot visse elementer i den sosiale verden. Hvis vi aksepterer Dodds (2011) 

premiss om at konvensjonelle samfunnsvitenskaper alene ikke er i stand til å møte 

klimaendringene, kan psykoanalysens nytte være i vektlegge nettopp det irrasjonelle eller 

affektive (Rustin, 2012). 

For å utvikle posisjonen av psykoanalysen som et diskursivt fenomen må man se på 

hvilke betingelser som gjør teorien aktuell eller attraktiv. Med det teoretiske fundamentet som 

ble presentert i første del bør det være klart at det har en viss appell for mennesker som ønsker 

å endre status quo. Denne appellen blir bare forsterket av Lacans egen bearbeiding av Marx 

(Tomšič, 2015; Pavón-Cuéllar, 2011). Faktisk har “the Lacanian left” blitt et begrep for 

venstreorienterte forskere som baserer sitt arbeid på Lacan (Stavrakakis, 2007). Gjennom 

denne appellen blir lacaniansk teori utviklet for, og anvendt mot, visse venstreorienterte 

problemstillinger. Dette inkluderer vår ustoppelige trang til å forbruke (Žižek, 2006b), og vår 

tillit til markedsmekanismene selv under kriser forårsaket av dem (Žižek, 2009). I tillegg til 

vår tendens til å stemme mot våre egne interesser (Glynos, 2014b), samt hvordan vår 

motstand mot selvoppfattede urettferdigheter ofte er tafatt (Contu, 2008; Glynos, 2008). 

Måten lacaniansk teori kan redegjøre for disse problemstillingene er med på å gi det teoretiske 

en viss legitimitet som et nyttig verktøy for ideologisk analyse. 

Den store trusselen ligger i ekstrapolering av deler av psykoanalytisk teori ut fra 

klinikken, som risikerer å overse viktige teoretiske betingelser eller forutsetninger som kan 

virke mot sin hensikt (Popa, 2010). For eksempel er det reist spørsmål ved hvorvidt Lacans 

psykoanalyse kan adskilles fra den paternalistiske tidsepoken mye av den ble utviklet i 

(Parker, 2015b). Lacans arbeid strakk seg over flere tiår, og inneholdt publisert materiale og 

årlige seminarer, og som student med en tids- og plassbegrenset oppgave er det umulig å 

skulle dekke det teoretiske arbeidet i sin helhet. Derfor er man nødt til å akseptere visse 

antakelser eller usikkerheter knyttet til Lacans arbeid som helhet. 

Materiale 

 Materiale som brukes er offentlig tilgjengelig og produsert materiale fra Miljøpartiet 

De Grønne. Det består av en blanding av utdrag fra partiprogrammer, kronikker skrevet av 

forfattere som representanter av partiet, og taler på partiets arrangementer. Partiets prinsipp- 

og arbeidsprogram er nyttig for å undersøke den grunnleggende, ideologiske strukturen for 

partiet, siden den eksplisitt definerer partiets verdisyn og målsetninger. Dette kan gjøre oss 
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oppmerksomme på hva som ligger latent i senere analysert materiale. Kronikkene er hentet fra 

et kronikkhefte partiet selv har gitt ut (MDG, 2015a), som man derfor kan anta at partiet selv 

anser som viktige kilder til informasjon om partiet. Analysen av taler er basert på 

transkripsjoner av talene, som ligger tilgjengelig på partiets nettsider. Selv om talene holdes 

til et begrenset publikum, er transkripsjonene delt fra partiets nettside, og innholdet blir delt 

på partiets sosiale mediekanaler, som gjør at det når ut til en større gruppe velgere. 

Transkripsjonen av den ene talen har blitt fjernet fra nettsiden underveis i studiens tidsrom, og 

vil derfor bli referert til via partiets Youtube-kanal, sitert med tidsmarkører for full 

transparens. Utvalget av kronikker og taler er utelukkende skrevet eller presentert av de tre 

personene som har fungert som talspersoner i perioden 2013-2016. Som talspersoner for 

partiet (som tilsvarer de andre partienes partiledere) inntar de en privilegert rolle, som 

subjekter som virkelig tror på partiets budskap (Žižek, 1997c). Vi kan dermed se på dette 

materialet som innflytelsesrikt, både når det gjelder artikulering av det ideologiske systemet 

til De Grønne. 

 Et problem vi møter med et slikt materiale er teoretiseringen av den symbolske 

strukturen som alltid under artikulering. Studien baserer seg dermed på en form for 

suspensjon av det symbolske, som gjør materialet mulig for analyse (Copjec, 2015). En 

svakhet er dermed at utdypninger, tilsvar eller endringer ikke kan etterfølges. Dette er særlig 

en utfordring der hvor motsetninger eller grenser i det symbolske blir analysert, fordi 

muligheten for at disse motsetningene kan bli forklart ikke er til stedet. Dette er et viktig 

poeng å være klar over gjennom analysen og diskusjonen. 

 I lys av psykoanalysens inntog i psykososiale studier, særlig kleiniansk psykoanalyse, 

har det blitt rettet kritikk mot bruk av psykoanalytiske forklaringer, særlig rundt det etiske ved 

å bruke slike dybdeforklaringer mot individer som ikke har blitt bedt om å bli analysert på den 

måten (Wetherell, 2005). For en lacaniansk diskursanalyse stiller det seg annerledes, siden vi 

primært er interessert i de diskursive strukturer som kan lese gjennom språk, heller enn 

dybdekarakteristikker i subjektene (Frosh & Baraitser, 2008; Hook, 2013). Denne etiske 

bekymringen er derfor ikke så aktuell i vårt tilfelle. Det er enda verdt å ha dette i bakhodet, 

særlig når analysen er basert på materiale skrevet av navngitte forfattere eller taleholdere.  
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Analyse 

Enhver ideologi vil etablere et bredt spekter av praksiser og diskurser, som vil utvikles 

i et heterogent system som åpner for motsigelser og brister (Glynos & Howarth, 2007). En 

slik analyse, som baserer seg på den totale, diskursive strukturen trenger å analyseres i både 

tid og rom (Parker, 2013), og er et for stort prosjekt for hva denne oppgaven kan dekke. Den 

konkrete analysen som presenteres er basert på en lesning av materiale fra flere forskjellige 

kilder. Materiale som er inkludert består dermed av det jeg anser som «typisk» for De 

Grønne, altså repeterende diskurser og sentrale temaer. Inklusjonen av motstridende materiale 

gjøres der man kan teoretisere mangelen i det symbolske systemet. 

 Det er allerede blitt vist hvordan tegnet «bærekraft» fungerer som et flytende tegn, 

hvor dens mening blir omskrevet etter hvilket hovedtegn den plasseres etter (Brown, 2016). 

Min intensjon i fremstillingen av analysen er å legge et fundament for hvordan «bærekraft» 

kan forstås ikke som et flytende tegn, men som tegnet som representerer objekt a – 

begjærsobjektet. Siden objekt a blir objekt a gjennom en reell investering, som per definisjon 

er utenfor det symbolske (og dermed også språket), vil en slik påstand nødvendigvis være av 

en spekulativ karakter (Pavón-Cuéllar & Parker, 2013). Selve analysen i seg selv vil først og 

fremst omhandle den symbolske orden, subjektets posisjon og sosial fantasi som konstituert i 

det symbolske. Den påfølgende diskusjonsdelen vil bygge på analysen for å gjøre en teoretisk 

redegjørelse for hvordan «bærekraft» kan fungere som objekt a. 

Siden vår forståelse av tekst alltid er retroaktivt konstituert (Neill, 2013), så har denne 

«oppdagelsen» også en retroaktiv påvirkning på hvordan materiale forstås og presenteres i 

analysen. Å hevde at min analyse er den eneste mulige, eller at ingen annen mening kan leses 

ut av materiale, vil absolutt være et teoretisk og empirisk tap, siden det lukker ut alternative 

eller overbestemte betydninger (Hook, 2013). Innenfor grensene for hva det er mulig å oppnå 

i en slik oppgave føler jeg at å fortelle en mer sammenhengende historie vil gjøre analysen og 

diskusjonen mer interessant. 

Analysen vil bevege seg gjennom flere temaer, som indikert gjennom overskriftene. 

Analysen er strukturert etter forskjellige diskurser, i rekkefølgen av mesterens diskurs, 

hysterikerens diskurs og universitetets diskurs. Mye av materiale som er sitert i analysen vil 

derfor kunne passe inn flere steder, og dekke flere poenger enn det er ment å belyse på det 

gitte tidspunktet. For å ha en mer sammenhengende analyse vil alt sitert materiale brukes til å 

illustrere eller underbygge det gjeldende poenget.  
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Mesterens diskurs: etableringen av naturen som den store Andre 

        Analysen begynner med selve etableringen av den ideologiske-symbolske strukturen. 

Mesterens diskurs representerer både dannelsen av den symbolske strukturen (S1->S2), men 

også dets manglende evne til å fullt symbolisere det reelle, som gir opphav til fantasi ($◊a). 

Som det kommer frem av overskriften er formålet her å demonstrere hvordan naturen selv 

fungerer som den store Andre i grønn ideologi. 

        Man kan se etableringen av naturen som struktur tidlig i partiets prinsipprogram, som 

inneholder de overordnede prinsippene for partiet: «Miljøpartiet De Grønnes mål er et 

medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne 

økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt» (MDG, 2016b, 

s. 4). Partiets mål er dermed delt mellom to momenter, «medmenneskelig samfunn» og 

«økologisk balanse». Videre dannes det en ekvivalens mellom de nevnte målene og en 

økonomi som er underordnet «sunne økologiske prinsipper» og «fred og rettferdighet». Man 

kan dermed allerede se en kontur av en symbolsk orden («økologisk balanse» og «sunne 

økologiske prinsipper»), som strukturelt knyttet sammen med andre, menneskelige utfall 

(«medmenneskelig samfunn» og «fred og rettferdighet»).  

I det symbolske universet til De Grønne er naturen en total struktur, som dekker alt 

som eksisterer. Naturen «overgår alt mennesker er i stand til», og «artene og økosystemene i 

naturen er jordas suverent største samling av avanserte konstruksjoner, produkter, stoffer, 

molekyler, energiløsninger, informasjonslagre og –formidling osv» (MDG, 2016d, 15:04-

15:21). I ytterste konsekvens menneskers videre eksistens avhengig av naturen som system; 

mennesker kan bare «leve på en planet som er venner med seg selv, og i balanse med seg 

selv» (MDG, 2016c, avs. 7). Under overskriften «Økologisk bærekraft» klargjøres det i 

prinsipprogrammet at mennesker er ikke unike i form av sin avhengighet til naturen. Denne 

avhengigheten strekker seg til alle andre former for liv: 

 

Vi mennesker er en del av et sårbart økosystem som utgjør eksistensgrunnlaget for alt 

liv. Å ta vare på naturens mangfold er en forutsetning for å sikre gode livsbetingelser 

for mennesker og andre arter. Grønn politikk handler om å ta konsekvensene av denne 

erkjennelsen (MDG, 2016b, s. 4). 

 

Når «eksistensgrunnlaget for alt liv» er avhengig av et «sårbart økosystem» blir eksistensen 

selv plassert i avhengighet til det systemet, alles reelle eksistens blir domestisert til det 

symbolske systemet. Utdraget introduserer også tegnet «mangfold» som en «forutsetning… 

[for]… gode livsbetingelser», som forutsetter en form for grense; et visst mangfold i naturen 
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er nødvendig for menneskers livsbetingelser. Koblingen mellom en gitt mengde mangfold og 

menneskers livsgrunnlag repeteres i de to neste avsnittene i prinsipprogrammet: 

 

Heller enn et voksende materielt forbruk av begrensede ressurser vil vi prioritere 

bevaring og restaurering av økosystemer, artsmangfold og ressursgrunnlag. 

[…] 

Vi står overfor alvorlige trusler mot mangfoldet av liv på jorda og dermed også vårt 

eget livsgrunnlag. Menneskelig aktivitet legger beslag på store deler av verdens areal 

og er i ferd med å utløse irreversible klimaendringer. Utviklingen truer fred, velferd, 

liv og helse, så vel som naturens balanse (MDG, 2016b, s. 4). 

 

        «Mangfoldet av liv på jorda» fungerer altså som en forutsetning for «vårt eget 

livsgrunnlag». På den andre siden dannes det en ekvivalens mellom «et voksende materielt 

forbruk av begrensede ressurser», «irreversible klimaendringer» som utløst av «menneskelig 

aktivitet», og «utviklingen [som] truer fred, velferd, liv og helse, så vel som naturens 

balanse». I tillegg til den biologisk-eksistensielle trusselen mot selve livsgrunnlaget, så er 

trusselen «menneskelig aktivitet» har mot menneskelige utfall som («fred, velferd, liv og 

helse») mediert gjennom endringer i den symbolske ordenen («irreversible klimaendringer»). 

Klimaendringer og trusselen mot livsgrunnlaget tar dermed en universell rolle vis-a-vis det 

partikulære (Laclau, 2000a), som en partikulær utfordring i en universell rolle, gjennom å 

definere grunnlaget for andre partikulære utfordringer. 

 Som et parti basert på «et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse», kan partiet 

«så gjerne kalles et solidaritetsparti som et miljøparti» (MDG, 2015b, avs. 30). Denne 

tankegangen blir utdypet i prinsipprogrammet: «Vi tar mål av oss til å utforme en helhetlig 

politikk for nåtid og framtid, basert på tre grunnleggende solidaritetsprinsipper: solidaritet 

med andre mennesker, solidaritet med fremtidige generasjoner og solidaritet med dyr og 

natur» (MDG, 2016b, s. 4). Partiets politikk handler altså om mer enn bare å redde 

menneskers livsgrunnlag, men tar også hensyn til naturen selv. Solidaritet med naturen 

handler om «naturens egenverdi»: «Natur kan ikke bare regnes i penger. Naturen har 

egenverdi. Derfor har vi naturvernlovgivning, for å sikre at hensynet til naturens tåleevne 

legges til grunn for hva som tillates av økonomisk aktivitet» (MDG, 2015c, 16:38-16:52). 

Egenverdien til naturen er en sentral del av oppbygningen av naturen som struktur, og hjelper 

å diktere hvordan menneskelig aktivitet («økonomisk aktivitet») skal foregå. Naturen 

strukturerer dermed hva som er tillatt av menneskelig aktivitet. 

 I et lacaniansk perspektiv vil man aldri kunne ha en total kunnskap om naturen. Det vil 

alltid være noe som unngår vår bevisste forståelse (Stavrakakis, 2014). Det er en 
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anerkjennelse av en slik usikkerhet i De Grønne: «Derfor legger Miljøpartiet De Grønne føre-

var prinsippet til grunn for vår politikk. Det innebærer at vi skal sette miljøet først der det er 

ufullstendig kunnskap eller handlinger som potensielt kan ha irreversible og alvorlige 

konsekvenser» (MDG, 2016b, s. 4). Anerkjennelsen av usikkerhet blir symbolisert gjennom 

«føre-var prinsippet» som rettferdiggjør et naturperspektiv på tross av usikkerhet. 

Naturen som struktur har også konsekvenser for teknologiutviklingens rolle. Mens de 

grønne bevegelsene ofte har vært skeptiske til teknologi (Žižek, 2007), posisjonerer De 

Grønne teknologi mellom forbruksvekst og bærekraftig omstilling. Mens «[d]en sittende 

regjeringen tror at vi kan gjøre alt dette [bærekraftig omstilling] kun med teknologi» (MDG, 

2016d, avs. 6), men samtidig kan ikke «teknologiutvikling og effektivisering klarer å holde 

tritt med slike [forbruks]vekstrater» (Hansson, 2015). Talsperson Une Bastholm konstaterer: 

«Jeg er teknologioptimist på den måten at jeg tror at vi kan bruke teknologien til å utnytte 

ressurser bedre og mer bærekraftig. Men teknologi kan aldri brukes til å effektivisere eller 

forske oss ut av at naturen har tålegrenser!» (MDG, 2016d, avs. 6) Naturens «tålegrenser» 

fremstår her som noe som noe uunngåelig, som en absolutt sannhet. Naturen fungerer dermed 

som en grense for effektivitet og forskning. 

Grønn i det politiske spekteret 

        Naturen som symbolsk orden betyr et inngrep mot den dominerende, ikke-økologiske 

politikken som føres i verden i dag. Å re-politisere naturen innebærer å gjøre synlig de 

politiske aspekter, og konsekvenser, som vever mennesker, samfunn og natur sammen (Kenis 

& Lievens, 2014). Som et politisk prosjekt er MDG basert på at «menneskeheten står overfor 

utfordringer vi ikke har møtt før. Derfor trenger vi politikk vi ikke har hatt før» (MDG, 

2016c, avs. 6), som er basen for at partiet er «det systemkritiske partiet i Norge» (MDG, 

2015b, avs. 24). Mer spesifikt betyr det å utarbeide en konkret visjon om «en ny, økologisk 

bærekraftig og fremtidsorientert samfunnsutvikling for Norge» (MDG, 2016a, s. 4). Som et 

totalt, symbolsk system blir selve formålet for politikk omskrevet til å omhandle naturen som 

grense for menneskelig aktivitet: «Hvis menneskehetens viktigste utfordring faktisk er å få til 

en bærekraftig utvikling og løse klimaproblemet før kostnadene blir for store, ja så må det 

viktigste politiske skillekriteriet være hvilken politikk partiene fører for å løse dette» (MDG, 

2015b, avs. 25). «En bærekraftig utvikling» representerer dermed objekter som «løser 

klimaproblemet» som en trussel mot menneskers livsgrunnlag, og som skiller de forskjellige 

partiene fra hverandre. 
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Som en ny, politisk visjon for Norge (og verden) må grønn som hovedtegn posisjonere 

seg vis-a-vis andre potensielle hovedtegn, i form av politiske motparter. Grønn som 

hovedtegn må derfor posisjonere seg rundt rødt eller blått. Som et parti basert på en ny 

retning for Norge, legges det til grunn at «de blå og røde ideologisettene» mangler svar på 

«spørsmålet om hvordan menneskeheten skal greie å leve i balanse med planeten sin», og de 

er i seg selv «sterke bidragsytere til de fundamentale miljøproblemene vi nå står overfor» 

(MDG, 2015b, avs. 34). En tekst skrevet av daværende talsperson Hilde Opoku (2015a) gir et 

innblikk i hvordan konstruksjonen av partiets posisjon nødvendigvis også posisjonerer andre 

partier: 

 

De grønne partienes framvekst er et svar på utfordringene som ingen av de rådende 

ideologiene har maktet å løse - nemlig de utilsiktede bieffektene et ekspansivt forhold 

til produksjon og forbruk har påført klima, miljø og mennesker […] Derfor snakker vi 

om en ny akse i politikken, en som bryter med den tradisjonelle høyre-venstreaksen 

mellom rødt og blått, arbeidstaker og arbeidsgiver, handelsstand og forbruker. En akse 

som bærer i seg potensialet for å bli ei bro mellom fortid og framtid: den grå-grønne 

aksen. (Opoku, 2015a, s. 6). 

 

Dannelsen av grønn som hovedtegn er betinget av en bestemt mangel hos «de rådende 

ideologiene», og søker å svare på disse «utfordringene». Som et resultat er De Grønne den 

ene siden av en «grå-grønn akse», som omskriver eksisterende, «rådende ideologiene», men 

samtidig er avhengig av dem: grønn som hovedtegn eksisterer gjennom mangelen i «de 

rådende ideologiene», avhengige av deres mangel på svar. Gjennom denne omskrivingen er 

det grønne synonymt med «framtid», til sammenligning med det grå («rødt og blått, 

arbeidstaker og arbeidsgiver, handelsstand og forbruker») som ikke innehar «potensialet» som 

behøves. Med andre ord; i den symbolske strukturen rundt grønn som hovedtegn, vil det å 

identifisere seg som noe annet enn grønt (som «rødt eller blått») bety å bli posisjonert som å 

mangle svar i De Grønnes symbolske univers. 

Som ideologier som ikke har et potensiale for framtiden, blir dermed også deres 

tradisjonelle kamper, «arbeidstaker og arbeidsgiver, handelsstand og forbruker» redusert til 

denne posisjonen av mangler på svar på klimaendringene som problem. Gjennom grønn som 

hovedtegn posisjoneres «rødt og blått» til å kun representere «ulike interessegrupper i 

produksjonsprosessen» (Opoku, 2015a, s. 7), og mens det var en interesse for «økologisk 

modernisering av det bestående» var deres foreslåtte løsninger «symptombaserte, eller hadde 

økonomisk lønnsomhet som forutsetning» (Opoku, 2015a, s.7). Siden «økonomisk 

lønnsomhet» er identifisert som en av årsakene til klimautfordringene vil ethvert svar som 
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baserer seg på «lønnsomhet» nødvendigvis bety at svaret er utilstrekkelig. Når Opoku (2015a) 

deretter artikulerer De Grønnes målsetning som «Å stagge klimakrisen og bygge et 

medmenneskelig samfunn i økologisk balanse» (s. 7) så blir de som er ekskludert fra 

posisjonen som grønn også ekskludert fra å kunne oppnå dette målet.  

Menneske og natur: en sprekk i det symbolske? 

        Artikuleringen av naturen som en symbolsk struktur, en garanti for livsgrunnlag og en 

medierende faktor for «fred, velferd, liv og helse», har konsekvenser for hvordan menneskets 

rolle i naturen konstrueres. På den ene siden er menneskelig aktivitet som økt forbruk og bruk 

av arealer er allerede identifisert som trusler mot livsgrunnlag og mangfold. Samtidig 

«overgår [naturen] alt mennesker er i stand til» (MDG, 2015c, 14:50-14:55), og partiet har et 

eksplisitt mål om at «at mennesket må tilpasse seg jordas økologiske tåleevne», basert på «en 

utvikling i balanse med naturen til grunn for videre samfunnsutvikling» (Opoku, 2015a, s. 8). 

Slike påstander konstruerer naturen som noe eksternt til mennesket, som noe mennesket 

eksisterer i og må tilpasse seg. I partiets prinsipprogram kan man derimot finne en annen 

formulering av forholdet mellom menneske og natur, hvor partiet har som «utgangspunkt at 

menneskene ikke står hevet over naturen, men er en del av naturen» (MDG, 2016b, s. 4). 

Denne formuleringen fra prinsipprogrammet ble kritisert av KrFs Erik Lunde (2015), som i en 

kronikk kalte dette for «en tynn suppe» og stilte spørsmålstegn til hvorvidt De Grønne vil «stå 

opp for menneskets spesielle status». 

For å svare og utdype på De Grønnes menneskesyn skrev daværende talsperson Hilde 

Opoku (2015b) et motsvar, publisert på NRK Ytring. Opoku referer til spørsmålet om et 

«antroposentrisk menneskesyn eller ei» som en «avsporing» (s. 14). Opoku (2015b) referer til 

en spesifikk formulering hvor Lunde (2015) skriver at «En nyfødt jente og en kattunge ikke er 

likeverdige og likestilte», som Opoku (2015b) sier seg enig i, og dermed anerkjenner en form 

for hierarki innenfor naturen som mennesket er en del av. Opoku (2015b) skriver videre at: 

«Det avgjørende for samfunnets videre utvikling er hvordan mennesket forvalter sin makt og 

sin kunnskap, sin evne til refleksjon og handling» (s. 14). Det er nettopp kunnskap, i form av 

«beviser», som skiller De Grønnes syn på mennesket og natur fra de dominerende-

hegemoniske forståelsene: 

 

Fra oldtidens filosofer, via opplysningstidens tenkere og fram til vår egen Gro Harlem 

Brundtland har det rådet en forståelse av naturen som en kraft som kan mestres av 

mennesket, vi må bare finne ut hvordan – så kan vi høste av dens grøde og dele 

rettferdig av dens rikdom. […] Bevisene er nå mange nok til å vite at denne kraften 
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ikke kan temmes, vi må spille på lag med den. Vi må spille på lag med naturkreftenes 

prinsipper dersom mennesker og dyr skal overleve. Jorden klarer seg fint uten oss. 

Med ideen om bærekraftig utvikling som har rådet den politiske miljødiskursen de 

siste 30 årene har vi tapt betydelig tid mot en økologisk bærekraftig omstilling 

(Opoku, 2015b, s. 14). 

 

I dette utdraget konstrueres naturen som en «kraft», som man må «spille på lag med» for å 

«overleve». Det er dermed en viss kontrast her til det allerede siterte utdraget fra 

prinsipprogrammet, hvor mennesket allerede antas å være en del av naturen. Mennesket 

posisjoneres altså om både internt til naturen, men naturen eksisterer også som eksterne 

prinsipper som mennesket må «spille på lag med» for å overleve. Med andre ord er 

mennesker ikke inkludert i «naturen som en kraft». Posisjonen som sikrer samspill med 

naturen, og dermed også overlevelse, er definert som «en økologisk bærekraftig omstilling», 

som igjen viser til begrepet «bærekraft» som et objekt som knytter menneske og natur 

sammen, slik at livsgrunnlaget kan sikres. Den hegemoniske forståelsen av «naturen som en 

kraft som kan mestres av mennesket» som har «rådet den politiske miljødiskursen de siste 30 

årene» blir til sammenligning avvist, og denne avvisningen kommer med en eksplisitt 

henvisning til tap («tapt betydelig tid», som indikerer en trussel), i tillegg til avvisning 

gjennom mangel på kunnskap («bevisene» som ikke støtter synet). Mangel i det dominerende, 

symbolske nettverket blir gjort synlig samtidig som det blir erstattet med en ny, symbolsk 

orden; naturen selv. 

        Når man blir bedt om å artikulere et standpunkt, så kan man, i vårt lacanianske 

rammeverk, aldri fortelle hele (den reelle) sannheten. Så gjelder også for påstanden om at 

«mennesket er en del av naturen», som blir problematisert gjennom å skulle utdype 

påstanden: jo flere tegn som introduseres, jo større sannsynlighet er det for selvmotsigelser 

eller «hull» (Verhaeghe, 1998). I utdraget fra Opokus (2015b) kronikk ovenfor presenteres 

som sagt naturen og dets krefter som noe mennesker må spille på lag med for å overleve, 

samtidig som naturen vil fortsette å bestå uavhengig av hvorvidt menneskene overlever, som 

konstateres gjennom «jorden klarer seg helt fint uten oss». Dette blir mer uklart på et senere 

tidspunkt i kronikken, hvor Opoku (2015b) skriver: 

 

Nå har vi ikke mere tid å miste, vi må både redde menneskeliv og naturen – samtidig. 

Å sette det opp mot hverandre er meningsløst med mindre man kan diskutere hva slags 

praktiske konsekvenser det vil ha. Derfor er De Grønnes tilnærming til både 

mennesket og naturen høyst realpolitisk og konkret (s. 15) 
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Både «menneskeliv» og «naturen» presenteres her som to forskjellige enheter som må 

«reddes […] samtidig». Dette introduseres en ny dynamikk mellom de to: som vi allerede har 

sett er naturen selve livsgrunnlaget for mennesker, og dermed vil det å redde naturen også 

innebære og redde mennesker. Men hvis vi aksepterer at «jorda» og «naturen» fungerer i et 

metaforisk forhold, så vil «jorden klarer seg fint uten oss» implisere at naturen ikke behøver å 

reddes, den vil fortsette selv om menneskene ikke reddes. Selv om et skille mellom menneske 

og natur kvalifiseres ved at «man kan diskutere hva slags praktiske konsekvenser det vil ha», 

kan man enda påpeke at det er motsigelser i hvordan «praktiske konsekvenser» fungerer 

ensidig som å diskutere hvilke forpliktelser mennesker har, i forhold til å redde naturen som 

livsgrunnlag slik nåværende forhold er. Jeg kommer til å returnere til dette poenget i 

diskusjonen nedenfor. 

 En annen tekst av Opoku (2015a) gir et kort, historisk blikk på forholdet mellom 

menneske og natur. Opoku (2015a) skriver «framveksten av det moderne samfunnet har 

endret menneskers forhold til naturen» (s. 7), og følger opp med: «I tradisjonelle samfunn sto 

mennesket i et eksistensielt samspill med naturen. Modernitetens inntog markerte menneskets 

distansering fra naturen. Ved hjelp av vitenskap og teknologi skulle myndighetene sørge for 

økonomisk vekst og sosial utvikling» (s. 7). Under hovedtegnet grønn blir dermed en typisk 

beskrivelse av moderniteten, «økonomisk vekst og sosial utvikling», supplert med en tanke 

om «distansering fra naturen», fra et originalt «eksistensielt samspill». Hvis De Grønnes 

utgangspunkt er at mennesket er «en del av naturen», som det står i begynnelsen av 

prinsipprogrammet, så er like fullt naturen noe mennesket kan bli distansert fra. Med 

mennesket som «en del av naturen» kan forholdet mellom menneske og natur enda endres, og 

således har man også blitt «distansert» under moderniteten. Man kan se på nettopp denne 

manglende evnen til å artikulere en konsistent posisjon for mennesket og naturen som et tegn 

på en mangel i den symbolske strukturen: forholdet mellom menneske og natur representerer 

strukturens grense uten at strukturen fullt kan redegjøre for den.  

«Vilje-til-jouissance» og dets hindringer 

        Som en symbolsk orden tar, som vi allerede har sett, naturen et totalt grep om 

menneskers livsførsel. Det ultimate, destabiliserende narrativ er en form for absolutt, 

eksistensiell utrygghet: Med mennesker som en del av naturen, eller avhengige av et 

mangfold, er en trussel mot naturen en trussel mot menneskers eksistensgrunnlag. Som vi 

allerede så i den første delen av analysen er menneskers reelle eksistens avhengig av 

beskyttelsen av naturen som den symbolske strukturen vi eksisterer i: «I dag er vårt 
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livsgrunnlag på jorda kritisk truet» (MDG, 2016a, s. 4). Som mennesker har vi «kapasitet til 

og er i ferd med å ødelegge livsgrunnlaget på den eneste jorda vi har. Bare ved å styre den 

kapasiteten kan vi sikre mennesker et godt og verdig liv» (MDG, 2015b, avs. 31). Samspillet 

mellom et stabiliserende og destabiliserende narrativ er tydelig; vår «kapasitet» kan enten 

«ødelegge livsgrunnlaget» (destabiliserende, slutten på reell eksistens), eller den kan «sikre 

mennesker et godt og verdig liv» (stabiliserende, jouissance). Dette forholdet mellom 

eksistensiell trussel på den ene siden, og et løfte om jouissance på den andre tar flere 

forskjellige former i De Grønnes kommunikasjon, som vil bli utforsket videre. 

 Et nytt samfunn. De Grønnes framtidsvisjon, som et systemkritisk parti, er en visjon 

basert på et brudd med det nåværende. I en sammenligning mellom FNs bærekraftmål og De 

Grønnes visjon sier Hansson: «FNs bærekraftmål ligner sterkt på De Grønnes overordnede 

prioriteringer, og betyr at Norge må være et annerledes samfunn i 2040» (MDG, 2015b, avs. 

7). Videre identifiserer Hansson «frykten for å klippe navlestrengen til olje- og 

vekstøkonomien» som noe man må ha «lagt bak seg» (MDG, 2015b, avs. 10). Uenighet med 

De Grønne angående «olje- og vekstøkonomien» blir posisjonert gjennom tegnet «frykt», slik 

at de som identifiserer seg som grønne kan innta posisjonen som uten frykt, som et positivt 

ego-ideal. Konsekvensen av å legge denne frykten bak seg utdyper han: 

 

Det har hjulpet oss til å akseptere nye forutsetninger for samfunnsutvikling. I 2040 

gjenopplever Norge dugnadsånden fra årene etter 1945: Vi bygger et nytt samfunn, er i 

gang med et nytt felles samfunnsprosjekt. Norge syder av nytenking og nyskaping. Vi 

arbeider oss inn i en ny tidsepoke og legger bak oss den overhengende trusselen mot 

jordas livsgrunnlag som tårner seg opp rundt oss akkurat nå. Vi er enige om å basere 

det norske samfunnet på rammer som bevarer livsgrunnlaget. (MDG, 2015b, avs. 10). 

 

Det er et åpenbart fokus på nyhet; «nye forutsetninger», «nytt samfunn», «nytt felles 

samfunnsprosjekt», og så videre, som viser til et brudd med det gjeldende. Denne koblingen 

mellom nyhet og å fjerne «trusselen mot jordas livsgrunnlag», gjennom «rammer som bevarer 

livsgrunnlaget», impliserer at man trenger nettopp et «nytt samfunn», og så videre, for å sikre 

livsgrunnlaget. I tillegg er det lagt vekt på en form for aktiv kontroll, gjennom «dugnadsånd», 

et felles «vi» som driver med et «felles samfunnsprosjekt» og «nytenking og nyskaping». 

Dette plasserer subjektene i en aktiv rolle, som bidragsytere mot en delt belønning, heller enn 

passive mottakere av overformynderi. 

Livskvalitet. Et av hovedtrekkene De Grønne utfordrer med deres visjon om et nytt 

samfunn er forbrukets rolle i det nåværende samfunn. I utgangspunktet kan man se på det som 
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et form for offer, hvor enkeltindivider må gi opp sin kilde til glede (eller jouissance), til fordel 

for et kollektivt mål. Men for De Grønne fungerer også forbruket som en hindring til 

jouissance. Som det står i partiets arbeidsprogram har man fokus på «livskvalitet for alle, 

framfor et stadig økende konsum» (MDG, 2015a, s. 4). Hansson sier i sin Norge2040-tale at 

«Jeg tror at om 25 år har vi i Norge det bedre med oss selv, fordi vi har et felles formål som 

går dypere enn personlige rettigheter, kjøpekraftvekst og forbruk» (MDG, 2015b, avs. 8). Det 

er dermed en vektlegging av et «felles formål», i motsetning til «personlige rettigheter, 

kjøpekraftvekst og forbruk», som en vei til å ha det «bedre med oss selv». «Personlige 

rettigheter, kjøpekraftvekst og forbruk» er da en hindring mot å ha det «bedre med oss selv»; 

de som er investert i disse strategiene kan ikke oppnå det samme målet som «et felles formål» 

kan tilby. Videre vil «[f]lere føler at det mening i å delta, fordi mennesker, kultur og natur 

betyr mer enn i dag, mens pengeøkonomi og forbruk betyr mindre i det folk oppfatter som 

tilhørighet og livskvalitet» (MDG, 2015b, avs. 15). Her blir også subjektet satt i en aktiv 

posisjon, som å være sin egen mester (Bracher, 1993), med et samfunn basert på subjektets 

opplevde «mening i å delta», og hva de «oppfatter som tilhørighet og livskvalitet». Dette 

følger tilsynelatende en form hvor en endring i samfunnets symbolske koordinater retroaktivt 

vil medføre en endring i menneskers oppfatninger (Pêcheux, 2012). Når man endrer 

samfunnet til et samfunn som ikke er drevet av forbruksvekst, vil mennesker også oppfatte 

forbruk som mindre viktig. Dette understreker en dynamikk mellom en ekstern ileggelse, som 

subjekter tar som sin egen. 

 Motivet med selvbestemmelse gjentagende for et parti med en visjon om «en verden 

der folk kan leve fri, rikholdige og gode liv», som samtidig er underlagt naturens grenser, i 

form av «det må skje innenfor rammene som livsmiljøet på jorda setter» (MDG, 2015b, avs. 

31).  Et tydelig eksempel er seksjonen om grønn økonomi i partiets arbeidsprogram: 

 

Grønn økonomi er framtidens økonomi. Målet er en situasjon der rovdrift på 

livsgrunnlaget, klimagassutslipp, sosial urettferdighet og uetisk behandling av dyr er 

erstattet med en ydmyk holdning overfor naturen og kommende generasjoners behov. 

Økonomien vil da være en integrert del av naturens kretsløp, slik at menneskeheten 

ikke forbruker mer ressurser og har ikke større utslipp enn kloden kan gjenskape og 

absorbere. Etter omleggingen vil det økologiske fotavtrykket i Norge være nede på et 

globalt akseptabelt nivå, og innenlands vil samfunnet være preget av sosial likeverd, 

individuell frihet, mangfold, demokrati og ikkevold (MDG, 2016a, s. 24). 

 

Man kan se to rekker med ekvivalenser, som fungerer som opposisjoner for hverandre: en 

beskrivelse av det nåværende («rovdrift på livsgrunnlaget», og så videre), og en beskrivelse 
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av hva det skal erstattes med («en ydmyk holdning […]»), som i siste instans utdypes til at 

«samfunnet [skal] være preget av sosial likeverd, individuell frihet, mangfold, demokrati og 

ikkevold». Bevegelsen fra det nåværende til «framtidens økonomi» artikuleres gjennom en 

økonomi som skal «være en integrert del av naturens utslipp» og mennesker ikke skal 

«forbruke mer ressurser [eller] ha større utslipp enn kloden kan gjenskape og absorbere». Å 

underordne seg naturen som symbolsk struktur er dermed en forutsetning for å oppnå 

framtidsvisjonen til De Grønne, som inkluderer en rekke utfall som ikke er direkte 

klimarelaterte, inkludert menneskers mulighet til frihet. Som et fantasinarrativ kan man altså 

se både et destabiliserende narrativ, gjennom en beskrive av nåtiden ved flere uønskede utfall, 

og et stabiliserende narrativ gjennom flere løfter om belønninger. Disse er mediert gjennom 

en spesifikk posisjon som markerer avstanden mellom de to narrativene – som hinter om 

objekt a sin funksjon. 

 Vektlegging av muligheter. Miljøbevegelsen har blitt kritisert for å være overstadig 

negative i deres fremstilling av klimautfordringer, og for å spille på frykt (Randall, 2009; 

Schor, 2015). Slike fremstillinger kan være en bidragsyter til former for benektelse, eller 

andre forsvarsmekanismer, i møte med klimaendringene (Weintrobe, 2012). Hos De Grønne 

ser man en tendens til at de presenterer samfunnsendringer som konsekvens av 

klimaendringer i et positivt lys: «Vi ønsker at Norge skal vise i praksis at et bærekraftig 

samfunn er en positiv mulighet - til beste for alle» (MDG, 2016a, s. 4). Partileder Hansson 

refererer til mulighetene for et bærekraftig samfunn som «en rik mulighet» og følger opp med 

at dersom man «forvalter naturen på en bærekraftig måte, er potensialet enormt» (MDG, 

2015b, avs. 57). Man ser dermed en repetisjon av tegnet «bærekraft» som det kvalifiserende 

tegnet mellom struktur («forvalte naturen») og belønning («det beste for alle» og «enormt 

potensiale»).  

Det er samtidig en anerkjennelse av at et skifte vil være «verken gratis eller 

risikofritt», men det er enda et fokus på handling: «Det spesielle med NÅ er: NÅ er det er 

billigst, NÅ vi har handlingsrom, NÅ vi har kompetanse, kapasitet, penger. Det er bare å sette 

i gang!» (MDG, 2015d, 14:06-14:16) Mulighetene for å oppnå belønningene De Grønne 

ønsker blir aktualisert gjennom kostnader, handlingsrom, kompetanse, kapasitet og ressurser. 

Fokuset på «nå», som et avgrenset tidsrom, betyr implisitt at disse forutsetningene er 

tidsbegrensede. Et skifte vil bli mindre billig, og man kan miste sitt «handlingsrom», sin 

«kompetanse, kapasitet og penger». Denne formen for vektlegging av muligheter kan fungere 
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som et stabiliserende narrativ; mens trusselen mot livsgrunnlaget er overhengende er 

mulighetene for å endre kurs er tilstede. 

Et slikt fokus på endring kan også gi nordmenn et positivt ego-ideal, med muligheten 

til «å utvikle oss [Norge] som et foregangsland» (MDG, 2016a, s. 4). Denne muligheten til å 

se seg selv fra posisjonen som «et foregangsland», som man kan si er en positiv posisjon ut i 

fra et større, globalt fellesskap, kan forklares som fantasikoordinater fra den Andre. Den 

dirigerer oppmerksomhet mot hva den Andre, som struktur, trenger for sin videre overlevelse, 

gjennom et positivt ego-ideal for subjektet. Dette ego-idealet er dermed iboende koblet til et 

kall til handling. 

Barrierer. Som et land har Norge dermed «alle muligheter» til en omstilling, men er 

enda hindret av noen «urovekkende trekk» (MDG, 2015b, avs. 19). Et slikt trekk er det 

Hansson kaller «bevaringsadministrasjonen», som et resultat av «en historisk eksepsjonell 

økonomisk og materiell vekstperiode», og har ledet til «tung politisk motstand mot å tenke 

langt og nytt … [og] … en forbløffende uvilje mot å tenke over andre måter å ha det bra på 

enn dagens norske måte». Dette bygger på en antakelse om at å holde på den nåværende 

måten «å ha det bra på» er en form for «motstand mot å tenke langt og nytt». Hansson følger 

opp med: «Alle norske politikere vil nå inn i det grønne skiftet, men nesten bare MDG vil 

akseptere at det grønne skiftet også må påvirke måten vi lever og har det godt på» (MDG, 

2015b, avs. 20). Antagonisme i det politiske spekteret blir her trukket inn i et fantasinarrativ: 

alle er enige om målet («det grønne skiftet», som vi kan se på som en metafor for bærekraft), 

men de andre politiske partier «aksepterer» ikke veien dit. Subjektet blir dermed posisjonert 

som manglende i et politisk system som ikke er basert på naturen som struktur, som strekker 

seg til både liv og velvære. For De Grønne kreves det endringer for å beskytte livsgrunnlaget, 

som blir forhindret av «tung politisk motstand mot å tenke langt og nytt», som plasserer 

subjektet som truet. Således blir de andre politiske partiene en barriere mot en lovet 

jouissance i form av et «felles formål» som vil gjøre at vi «har det bedre med oss selv», som 

vil kreve endringer i måten vi lever på. 

«Forpliktelsesvegring og prinsippløshet» er en annen barriere identifisert av Hansson: 

«Mens nesten alle norske samfunnsområder rutinemessig styres med regler, påbud, forbud og 

straffer, er det politisk konsensus om at naturvern, klima og bærekraft er unntak» (MDG, 

2015, avs. 22). Dette utdraget innskriver en mangel i det nåværende symbolske-politiske 

systemet; i et system fullt av regler er det en mangel på regler som beskytter naturen. Når 

naturen er vårt livsgrunnlag, og dette livsgrunnlaget er truet, så er denne mangelen en barriere 
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for å beskytte vår eksistens. De Grønne representerer dermed, gjennom forpliktelse og 

prinsipper, en løsning på denne trusselen: «Vi tar viktige internasjonale miljøforpliktelser på 

alvor og vil stanse utslipp som truer helse og miljø» (MDG, 2016a, s. 4). Dermed har man en 

løsning for mangelen i det nåværende, symbolske systemet. 

Hysteriske forbrukere 

Den neste barrieren vi skal se på er forbruk, som jeg vil utforske gjennom 

hysterikerens diskurs. Som basen i enhver symbolsk orden, vil mesterens diskurs alltid 

ekskludere noe, et noe som ikke kan inkluderes i den symbolske ordenen. Denne 

ekskluderingen gir derimot også grobunn for motstand, dersom subjektet oppleves som 

manglende i lys av en ekskludert jouissance (Zupančič, 2006). Mange lacanianske teoretikere 

har studert hvordan forbrukerartikler blir investert med begjær, som en del av en hegemonisk, 

nyliberal ideologi (se f. eks. McGowan, 2004; Stavrakakis, 2007). En slik nyliberal ideologi 

har også vokst frem i Norge (Nafstad & Blakar, 2009). I De Grønnes symbolske orden, hvor 

forbruk og vekst representerer en trussel mot naturen og livsgrunnlaget, så må denne formen 

for (forventet) jouissance ekskluderes. Denne formen for motstand mot ekskludering viser seg 

i hysterikerens diskurs, hvor kunnskap må genereres for å rettferdiggjøre sitt standpunkt for 

subjektet (Zupančič, 2006). Man kan kartlegge denne formen for kunnskapsgenerering i en 

kronikk skrevet at Hansson og Opoku (2015), som eksplisitt tar for seg forbruks- og 

økonomisk vekst og livskvalitet: 

 

Vi får ikke høyere livskvalitet av tre ganger så mye materielt forbruk. For planeten 

jorda vil det være livsfarlig. Likevel er det dette Norge har stø kurs mot. Miljøpartiet 

De Grønne vil ha en politisk diskusjon om forbruksvekst er riktig oppskrift på et godt 

framtids-Norge (s. 9). 

  

Som en hysterisk diskurs, retter det manglende subjektet (a/$) sin oppmerksomhet mot sin 

mester (S1) og venter svar på spørsmålet om hva den skal begjære (S2). Ingressen i Hansson 

og Opokus (2015) kronikk sitert ovenfor kan leses som å sette opp en slik konfrontasjon. Den 

fremstiller forbrukersamfunnets subjekt som manglende («[v]i får ikke høyere livskvalitet av 

tre ganger så høyt materielt forbruk»), og synliggjør konsekvensene av begjæret som 

«livsfarlige», en trussel mot reell eksistens. Hvis et subjekt opplever seg selv som manglende 

gjennom en ekskludering av forbrukets jouissance, blir subjektet innskrevet som allerede 

manglende i forbrukersamfunnets symbolske orden. Å innby til «en politisk diskusjon» om 

«et godt framtids-Norge» kan da forstås som å tilby nye koordinater for begjær. 
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 I lacaniansk psykoanalyse er teoretiseringen av undertrykket (“repressed”) innhold, 

som et resultat av tomrommet rundt objekt a, sammenfallende med det undertrykte innholdets 

retur (Hook, 2013). Hansson og Opokus (2015, s. 10) påstand om at «Mange nordmenn vil 

nok protestere mot at vi i dag lever et liv i frihet fra økonomiske problemer. Økte priser, gjeld 

og mer eller mindre reelle behov følger med som nisser på lasset» som en generering av 

kunnskap som muliggjør en slik retur: å åpne et diskursivt rom for «protest» mot en 

hegemonisk forståelse av forbrukets funksjon og faktiske opplevelse.  

 Som det eneste diskursive, sosiale båndet som kan generere ny kunnskap (Zupančič, 

2006), går Hansson og Opoku (2015) videre i deres forklaring av forbrukets funksjon. 

Zupančič (2006) forklarer hysterikerens diskurs gjennom tesen om at subjektet innser at en 

urettferdighet blir gjort mot dem, og søker en løsning på urettferdigheten. Man kan lese et 

utdrag fra Hansson og Opokus (2015) kronikk som en posisjonering av subjektet som et slags 

«offer» for urettferdighet, samt å generere kunnskap om årsaksmekanismene som ligger bak. 

Om forbrukets funksjon skriver de: 

 

Det finnes et kynisk svar: Forbrukets mål er ikke folks lykke, men å holde i gang en 

økonomi som krever vekst, koste hva det koste vil. Det svaret må tas alvorlig hvis vi 

ikke greier å godtgjøre at et annet svar er riktigere. Det andre svaret, som de fleste 

partier antakelig vil bekjenne seg til, er at forbruksveksten skal forbedre menneskenes 

velferd. Men vi greier fortsatt ikke å hindre at noen blir fattige(re). Dessuten er det er 

et godt dokumentert at det er flere tiår siden nordmenn sluttet å bli lykkeligere av økt 

forbruk. Og i vår super-velferd skjønner ikke stadig flere pliktoppfyllende og flinke 

ungdommer at de er stadig mer stressa, utbrente og deprimerte enn før. Også dette er 

en del av baksiden til forbrukssamfunnets blankpussede medalje (s. 10). 

 

Mange former for antagonisme er basert på en slags avsmak for hvordan andre oppnår 

jouissance (Salecl, 1998). Utdraget her, derimot, følger en annen tilnærming: heller enn å 

kritisere en form for jouissance vektlegger den hvordan subjektet, i sin relasjon til forbruk, 

allerede er manglene. De to svarene her, et «kynisk svar» og et svar «de fleste partier 

antakelig vil bekjenne seg til», er linket sammen gjennom påstanden om at det kyniske svaret 

«må tas alvorlig hvis vi ikke greier å godtgjøre at et annet svar er riktigere». Dersom man ikke 

klarer å godtgjøre svaret «de fleste partier» vil «bekjenne seg til», blir dermed de fleste partier 

strukturelt koblet sammen med et kynisk svar. Et subjekt som identifiserer seg med forbruk 

blir dermed interpellert som manglende, både gjennom at forbruket ikke gir dem lykke, men 

også som uvitende i form av at forbrukets mål «er ikke folks lykke», men noe annet. 

Det andre svaret åpner opp et diskursivt rom hvor «nordmenn» og «pliktoppfyllende 

og flinke ungdommer» kan identifisere seg som henholdsvis ikke «lykkeligere av økt 
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forbruk» eller som «stressa, utbrente og deprimerte». Denne interpellasjonen tillater dermed 

subjektene å knytte sin identitet som manglende subjekter til «baksiden av 

forbrukssamfunnets blankpussede medalje», og til to mulige svar, hvorav det ene er kynisk og 

det andre tilsynelatende er utilstrekkelig. Ekskluderingen av jouissance som følge av forbruk 

rettferdiggjøres ved å gjøre det mulig å identifisere seg selv som manglende i forbrukets 

symbolske univers. 

 Videre blir forbruksvekst forankret som å være i konflikt med ivaretagelse av 

menneskers livsgrunnlag: «Men all kunnskap tilsier at opp mot 11 milliarder mennesker med 

norsk forbruksnivå vil bli kortvarig og kostbar moro. Konsekvensene for jordas natur, 

artsmangfold, klima og dermed for menneskenes livsvilkår vil bli dramatiske» (s. 10). Dette 

presenterer et destabiliserende narrativ hvor forbruksveksten blir tilskrevet visse 

konsekvenser for «menneskers livsvilkår», mediert gjennom dets konsekvenser for «jordas 

natur, artsmangfold [og] klima». Ved å posisjonere dette destabiliserende narrativ som et 

resultat av kunnskapserkjennelse («all kunnskap tilsier»), skjuler man sin egen 

definisjonsmakt ved å ekskludere motstand som å være i konflikt med kunnskap (denne 

ideologiske funksjonen til kunnskap blir utforsket nøyere i neste del).  

 Som et supplement til avvisningen av forbruksvekst, og dets destabiliserende narrativ, 

produseres det et ego-ideal for subjektet gjennom solidaritet: «På en klode med begrensede 

ressurser er ytterligere velstandsvekst for de rike også dypt usolidarisk. I et globalt perspektiv 

bidrar overforbruk til å redusere andres mulighet for velstand gjennom en skeivfordeling av 

ressurser» (s. 10). Redusering av forbruk tillater dermed de identifiserende subjektene å 

observere seg selv som solidariske, som blir utdypet til å handle om «andres mulighet for 

velstand». Det er dermed igjen en vektlegging av en felles utfordring, hvor ego-idealet som 

solidarisk betyr å vektlegge «andres mulighet for velstand».  

 Mens Hansson og Opoku skriver at de ikke har «fasiten for det gode, norske liv» (s. 

11), tilbyr de enda noen pekepinner for veien videre: 

 

Første steg må være å få forbruket mer fornuftig. Vi må få produkter som varer lengre 

og kan repareres. Pris og kvalitetskrav som sikrer menneskerettigheter og miljø må 

etableres. En satsing på deling, gjenbruk og reparasjon er enkle grep som også ivaretar 

forbrukernes interesser (s. 10).  

 

Utdraget etablerer en rekke av tegn som utledes som «fornuftige». Inkluderingen av blant 

annet «menneskerettigheter og miljø» som noe «fornuftig», gjør at et «fornuftig» forbruk som 

et forbruk som «sikrer menneskerettigheter og miljø» blir tatt for gitt som en nøytral posisjon. 
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Denne formen for interpellasjon av subjektet som forventet å følge den store Andres ileggelse 

kan kontrasteres med repetisjonen av subjektets eget beste i siste setning: «forbrukernes 

interesser» som en målsetning. Subjektets posisjon blir dermed delt mellom et tilsynelatende 

rasjonelt påbud, samtidig som deres (antatte) egne interesser blir løftet i sentrum. 

Grønn kunnskap 

Med utviklingen fra det feudale monarkiet til det moderne, demokratiske samfunnet 

har kunnskap (S2) fått den dominerende rollen politisk diskurs, som Lacan kaller 

universitetets diskurs. En vanlig misforståelse er å redusere universitetets diskurs til sitt eget 

navn, altså kun som det formelle skoleverket eller akademiske maskineriet sin fremstilling av 

kunnskap. Poenget er heller å forstå hvordan kunnskap spiller en ideologisk rolle, gjennom å 

forklare og rettferdiggjøre kunnskapens (S2) forhold til objekt a (a) (Žižek. 2006a). Hvis vi ser 

tilbake til Opokus tilsvar til Lunde, hvor hun kaller diskusjonen om antroposentrisk 

menneskesyn en «avsporing» og heller refererer til «bevisene» som viser at vi må leve i 

balanse med naturen ser vi den dynamikken: en spesifikk ideologisk og antagonistisk 

posisjon, antroposentrisk menneskesyn, blir avfeid til fordel for hva bevisene sier. Men 

løsningen – å leve i balanse med naturen – er absolutt en ideologisk løsning. Forskningen, i 

seg selv, kan være nøytral, men å gå fra det deskriptive (forskningen) til det normative 

(ideologiske), mens man antar en nøytralitet, er selve funksjonen til universitetets diskurs. 

Det er en viss likhet her til en apolitisk eller post-politisk administrasjon, hvor 

individer er frie til å utfolde seg selv innenfor rammer regulert av eksperter (Žižek, 2008). For 

eksempel sier Hansson i sin «Norge i 2040»-tale at i hans fremtidsvisjon vil man «akseptere 

at det finnes nasjonale og globale, faglig baserte skranker for påvirkning og forbruk» (MDG, 

2015b, avs. 10). Det ideologiske innholdet ligger i det som tas for gitt; en viss symbolisering 

av naturen og hvordan menneskelig aktivitet påvirker den, verdimessige hensyn til hvordan et 

samfunn bør være, og så lignende. 

Kunnskap kan dermed ha et fantasielement, gjennom å komme med lovnader til 

jouissance, og å identifisere hindringer. Vi kan illustrere dette videre med et annet utdrag fra 

Hanssons «Norge i 2040»-tale: 

 

Det er den klare viljen til å sette jorda som ytre ramme for politikk som primært skiller 

oss politisk, og gjerne ideologisk, fra andre. Vi sier at miljø er viktigst, ikke i den 

forstand at frosker er viktigere enn folk, men i den forstand at vi tar konsekvensen av 

moderne kunnskap: Menneskeheten har nå kapasitet til og er i ferd med å ødelegge 
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livsgrunnlaget på den eneste jorda vi har. Bare ved å styre den kapasiteten kan vi sikre 

mennesker et godt og verdig liv. (MDG, 2015b, avs. 31) 

 

Her blir naturen som den store Andre («jorda som ytre ramme for politikk») rettferdiggjort av 

å ta «konsekvensen av moderne kunnskap». Den politisk-ideologiske symboliseringen av 

naturen blir forklart som en ren «konsekvens» av «moderne kunnskap». Det destabiliserende 

elementet er, som nå ofte repetert, gjennom menneskers «kapasitet til […] å ødelegge 

livsgrunnlaget», som er kunnskapen De Grønne «tar konsekvensen av». Som et stabiliserende, 

«vilje-til-jouissance»-narrativ kommer å «ta konsekvensen av moderne kunnskap» med 

funksjonen at det kan «sikre mennesker et godt og verdig liv». Å ikke «sette jorda som ytre 

ramme», altså å ikke akseptere den ideologiske symboliseringen av naturen, betyr dermed at 

man ikke vil sikre «mennesker et godt og verdig liv», men denne koblingen kan ikke 

utfordres, siden den er presentert som en nøytral, rasjonell «konsekvens» av «moderne 

kunnskap». Å utfordre denne preskripsjonen av en løsning vil dermed være å motsette seg 

«moderne kunnskap». 

 Denne formen for ideologisk bruk av kunnskap er et av de vanligste tegnene på 

universitetets diskurs: ved å «okkupere» posisjonen som kunnskap kan man sikre at enhver 

utfordring er en form for dogmatisk tilslutning til en posisjon som står i kontrast til kunnskap 

(Žižek, 2006a). Man finner et tydelig eksempel på denne posisjonen i Hanssons «Norge i 

2040»-tale. I sammenheng med partiet Venstres mål om «grønn vekst» sier Hansson: 

 

Det alle vet er derimot at vekstøkonomien i 150 år har vært en av de helt sentrale 

årsakene til de store miljø- og ressursproblemene, og er det fortsatt, akkurat nå. 

Venstres og andre partiers totale avvisning av å diskutere dette er rett og slett lite 

troverdig (MDG, 2015b, avs. 61). 

 

Måten De Grønne fremstiller relasjonen mellom vekstøkonomi, klimaendringer og rettferdig 

fordeling av ressurser er allerede diskutert ovenfor, men her presenteres det som en kunnskap 

«alle vet». Vi kan dermed se hvordan den skisserte logikken hvor andre blir avvist basert på 

kunnskap: «Venstre og andre partier» blir, basert på relasjonen mellom kunnskap og 

handlinger («totale avvisning av å diskutere dette»), hvor «dette» de ikke diskuterer er 

kunnskapen om vekstøkonomien, stemplet som å være «lite troverdig».  

Kunnskap kan altså brukes til å separere seg fra andre, gjennom er tilsynelatende 

nøytralt kriterium, som samtidig har en anklagende tone ovenfor de ekskluderte. Man finner 

et eksempel på dette i Hanssons tale til valgvaken i 2015: «For samtidig som de godt vet at 

det kreves et kursskifte for å utvikle et velferdssamfunn som ikke lever av framtidas 
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livsgrunnlag – så ødelegger de framtidas livsgrunnlag!» (MDG, 2015d, avs. 4). Forankringen 

av sitt standpunkt i en allmenn kunnskap, satt opp mot relevante andre aktører som annerledes 

enn seg selv, har likheter til det psykoanalytiske konseptet benektelse; de vet, men de oppfører 

seg som om de ikke vet. Konsekvensen er at enhver kurs for handling som avviker fra kursen 

De Grønne vil ikke bare være ignorant, men kan også forstås som bevisst misledende. Man 

kan også forstå det som en form for implisitt støtte fra uventet hold: mens «de», det vil si 

andre partier, vet hva som må gjøres for å sikre et «velferdssamfunn som ikke lever av 

framtidas livsgrunnlag», så agerer de ikke på deres kunnskap. I motsetning er De Grønnes 

politiske prosjekt å aktualisere nettopp dette målet, basert på kunnskapen om klimaendringer 

og samfunnsutvikling. Man kan dermed lese dette utdraget som en form for «de vet at vi har 

rett».  

Å forankre sitt standpunkt i allmenn kunnskap er altså en mektig måte å skille seg fra 

andre, samtidig som den ideologiske komponenten blir mystifisert gjennom en fremstilling 

som en ren erkjennelse av kunnskap. Dette har også konsekvenser for hvordan 

handlingspotensialet plasseres i kunnskapens landskap, som vi kan se et eksempel på her: 

 

Miljøpartiet De Grønne tilfører norsk politikk en ny og klar stemme. Vi tar 

konsekvensen av det alle vet. Vi tør prioritere. Også for oss har skole, forskning, 

innvandring og flyktninger stor betydning. Men når alle sier at framtidens klima og 

jordas livsmiljø er våre mest grunnleggende utfordringer, da svarer Miljøpartiet De 

Grønne at vel, så får det være høyere prioritert enn annen politikk. Når alle sier vi må 

gjennomføre det Grønne Skiftet, da sier vi at vel, så får vi sette ressursene inn på det. 

Når alle sier det haster, så sier vi: Sett i gang! (MDG, 2015c, 2:09-2:59) 

 

Posisjonen som et politisk prosjekt med en «ny og klar stemme» blir, i likhet med eksemplene 

over», rettferdiggjort gjennom kunnskap: «alle vet» hva konsekvensene er, og «alle sier» at 

«klima og jordas livsmiljø er våre mest grunnleggende utfordringer». Fremstillingen av den 

politiske visjonen forutsetter en enighet, en nøytral kunnskap, som også er alminnelig kjent. 

Som et «vi» som tar konsekvensene og de nødvendige prioriteringene basert på «alles» 

kunnskap, blir den delen av «alle» som ikke inngår i «vi» (det vil si andre, politiske 

motstandere og lignende) separert fra deres kunnskap: deres erkjennelse av konsekvenser og 

prioriteringer, såfremt de avviker fra De Grønne, er ikke basert på deres kunnskap. Samtidig 

blir de identifiserende, grønne subjektet, posisjonert som å handle ut i fra hva «alle vet» og 

«sier», som impliserer en kollektiv enighet som subjektene kan agere ut i fra. Interpellasjonen 

til handling («gjennomføre det Grønne Skiftet») kan observeres som å handle ut i fra en 
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kollektiv kunnskap om hva som skal gjøres. Handlingene man eventuelt tar, er handlinger alle 

faktisk er enige om, og man utfører et kollektivt ønske. 

 Med framveksten av klimaendringer som en politisk utfordring, betyr det en rekke 

begreper med uklar definisjon (altså flytende tegn) som kan utfordres, og med meninger som 

blir låst gjennom forskjellige hovedtegn (se f. eks. Brown, 2016). En av funksjonene ved 

universitetets diskurs er da å bruke kunnskap til å gi mening til slike tegn: 

 

Vi må ta inn over oss hva bærekraft faktisk betyr. Vi blir nødt til å forholde oss til hva 

økologisk balanse faktisk er. Vi må begynne å ta begreper som kretsløpsøkonomi på 

alvor. Og det er ting vi blir pukka nødt til å gjøre annerledes. Visjonen om et 

bærekraftig samfunn er ikke lenger sære grønne svermerier. Det er knastørr nøkternhet 

og steinhard realisme. (MDG, 2015c, 5:20-5:48) 

 

«Vi»-et i denne sammenhengen kan sees på som overbestemt: mellom et «vi» som partiet 

(eller personer som generelt identifiserer seg som grønne) versus et «vi» som nordmenn, 

borgere eller velgere. Man kan se på forskjellen mellom de to som to interpellasjoner til ego-

idealer, som enten er stabiliserende eller destabiliserende. Et «vi» som den norske 

befolkningen generelt, er interpellert som å mangle kunnskap; «vi» har et behov for å forstå 

«hva bærekraft faktisk betyr», til å «forholde oss til hva økologisk balanse faktisk er», og så 

videre. På den andre siden er «vi»-et som partiet selv innehaver av denne kunnskapen. Hvis 

man observerer seg selv fra denne posisjonen kan man observere seg selv fra en posisjon hvor 

man innehar de nødvendige kunnskapene og løsningene for hva «bærekraft», «økologisk 

balanse» og «kretsløpsøkonomi» er. Å identifisere seg med «vi»-et som De Grønne betyr 

dermed å identifisere seg med selve løsningen på klimautfordringene.  

 Kunnskapen er antatt å være gitt; det er en «faktisk» betydning eller forståelse av hva 

«bærekraft», og så videre, er. Andre forståelser av «bærekraft» er dermed uvitende; de er ikke 

et resultat av kunnskap. Dette er nettopp den ideologiske aspektet som føler artikuleringen av 

kunnskap, uten å bli eksplisitt klargjort. Som en passasje mellom «vi» som borger og «vi» 

som parti vil en identifisering følge videre med seg en interpellasjon til en 

handlingsorientering («ting [som må gjøres] annerledes»), som et kall til handling, samt et 

ego-ideal om «nøktern» og «realist». De ekskluderte, de som ikke vil «ta inn over [seg] hva 

bærekraft faktisk betyr», er dermed også ekskludert fra posisjonene som «nøktern» og 

«realist».  

 En måte å tilsløre sitt eget ideologiske bakteppe er ved å forankre sin politikk i en 

form for determinisme. Dette var tilfellet i Sovjetunionen, som var et av Lacans eksempler på 
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universitetets diskurs i praksis (Žižek. 1991, 2006a). Man kan se en lignende fremstilling i 

Hanssons landsmøtetale fra 2015: 

 

Kamerater! Det er hundre år siden arbeiderbevegelse, kvinnebevegelse, og nytenkende 

folk fra hele samfunnet skapte en ny norsk framtid. De hadde en visjon om et 

rettferdig velferdssamfunn. Den visjonen var en ren utopi. Noe sånt hadde aldri vært 

mulig. Men etter hvert skjønte flere at utopien var riktig. Stadig flere politiske 

optimister arbeidet for å gjøre den til virkelighet. De visste at utopien var forankret i 

en framtid som måtte komme. Og derfor kom den. Miljøpartiet De Grønne har en like 

stor visjon. Den er like utopisk, men den er det nødvendige svaret på framtiden 

vi vet ligger foran oss. (MDG, 2015c, 4:04-4:58). 

 

«Visjonen» til De Grønne blir plassert i en symbolsk ekvivalens med «arbeiderbevegelse, 

kvinnebevegelse og nytenkende folk fra hele samfunnet», og denne ekvivalensen knytter den 

sammen på to måter. Først er det en verdibasert vurdering, hvor visjonene beskrives som 

«rettferdig» og «riktig», som gjør enhver opposisjon om til en motstand mot rettferdighet og 

riktighet. For det andre presenteres de ikke bare som mulige, men som nærmest uunngåelige; 

som en framtid som kom fordi den «måtte komme», og «det nødvendige svaret på framtiden 

vi vet ligger foran oss». Alternative visjoner blir dermed umuliggjort; de er verken rettferdige 

eller riktige, og de korresponderer ikke til det vi vet vil skje eller hva som må komme. Dette 

eksemplifiserer igjen den ideologiske funksjonen til kunnskap: De Grønnes visjon, som vi 

allerede har sett, er basert på en idé om å leve i balanse med naturen, og å være frie innenfor 

rammene naturen setter. Mulighetene for antagonisme blir allerede avvist gjennom 

avvisningen av andre, mulige svar. 

 Idéen om en «ren utopi» som samtidig er «forankret i en framtid som måtte komme» 

er et repetert motiv i De Grønne. I sin «Norge i 2040»-tale refererer Hansson til De Grønnes 

visjon som «den grønne, romantiske miljøidealismen som samtidig er beinhard 

naturvitenskapelig nødvendighet» (MDG, 2015b, avs. 18). Denne overlappingen mellom det 

utopiske og det realistiske kan til og med sees på som kjernen i De Grønne, som et eksempel 

på en moderne, ideologisk fantasi. På den ene siden gir det utopiske motivet de 

identifiserende subjektene muligheten til å assosiere De Grønne med forskjellige, imaginære 

representasjoner av kompletthet eller fullstendighet. På den andre siden fremstilles disse 

representasjonene som realistiske, som en ren erkjennelse av kunnskap om det nåværende og 

om veien videre, som vektlegger en objektiv mulighet til å gjennomføre målene.  
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Diskusjon 

 Fantasinarrativer fungerer gjennom å forklare subjektet og den store Andres mangler, 

og ved å veilede dem mot en løsning til disse manglene. Slik bidrar fantasien med et 

perspektiv hvor subjektene kan forstå hvem de er, og å forstå hva som forventes av dem. Med 

bakgrunn i analysen er min proposisjon at «bærekraft» fungerer som objekt a, eller som målet 

for De Grønnes ideologiske fantasi. Fra «bærekraft» som posisjon artikuleres den 

dominerende symbolske strukturen som manglende, gjennom et destabiliserende narrativ om 

klimaendringer som en trussel mot livsgrunnlaget. Naturen som ramme konstrueres som en 

løsning på denne trusselen, og det er nettopp henvisningen til «bærekraft» som rettferdiggjør 

konstruksjonen av naturen som ramme. 

 Det er med et blikk fra «bærekraft» som objekt at subjektet dermed kan gjenkjenne seg 

selv som både en del av naturen, som er direkte og indirekte artikulert i materialet, og som 

truet av klimaendringer. Gjennom konstruksjonen av mennesket som en del av naturen legges 

også naturen som en grense for mulighetene menneskene har til å bekjempe klimaendringer. I 

tillegg blir subjektet supplert med en rekke andre ego-idealer, som mot (mangel på frykt når 

det gjelder utfasing av oljebransjen, og å tørre å ta nødvendige grep) eller solidaritet (endring i 

forbruksmønster som solidarisk med den tredje verden). Det er også fra denne posisjonen at 

subjektet kan inneha kunnskap, som samtidig ekskluderer subjekter med en annen 

identifisering. Denne eksklusjonen skjer enten gjennom ved å gjøre andre subjekter 

kunnskapsløse, eller ved å kritisere andre subjekter for å ikke handle i tråd med deres 

kunnskap. Det grønne subjektet er dermed interpellert som både å inneha kunnskap, samtidig 

som det kommer en handlingsorientering mot et nytt levemønster som er rettferdiggjort av 

den nevnte kunnskapen. 

 I tillegg til trusselen mot livsgrunnlaget som et destabiliserende narrativ, konstrueres 

grønn ideologi gjennom både en lovnad til jouissance, samt en kritikk av nåværende 

administrering av forventninger om jouissance. Et repetert motiv hos De Grønne er 

muligheten til å ha frihet, til å føle mening, til å ha det bedre med oss selv, og til å ha et 

samfunn som setter menneskenes behov i sentrum. Vi kan se dette som stabiliserende 

fantasinarrativer som veileder subjektenes begjær i en viss retning. I tillegg blir den 

dominerende formen for jouissance, forbruk, postulert til å både mangle den lovede 

jouissance, samtidig som forbruk (og vekst) er innvevd i et regime som bidrar til 

klimaendringer. Dette tillater subjekter som opplever en mangel på jouissance et diskursivt 
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rom hvor man kan rette sitt begjær i andre retninger. Det som ligger implisitt er dermed 

hvordan å underordne seg naturen som symbolsk struktur inkluderer mer enn bare en fjerning 

av trusler, men også en lovnad om bedre livskvalitet. 

I lacaniansk psykoanalyse fungerer fantasi gjennom å dekke over en konstituerende 

mangel i enhver symbolsk struktur. Basert på materiale vil jeg nå diskutere hvorvidt vi kan si 

noe om dette konstituerende elementet. Dette betyr et visst avvik fra de som legger et strengt 

analytisk fokus på det symbolske plan (f. eks. Parker, 2005, 2010), og det er verdt å gjenta at 

dette er en spekulativ øvelse. Det må også presiseres at diskusjonen vil ta utgangspunkt i den 

ideologiske funksjonen til natur og klimaendringer. Spørsmål knyttet til hvorvidt 

klimaendringer faktisk skjer, eller hvorvidt årsakssammenhenger og tiltak presentert av De 

Grønne faktisk er gjeldende, vil ikke være fokus for diskusjonen. 

Naturen som ukomplett 

 Hvis vi aksepterer min analytiske påstand om at naturen fungerer som den store Andre 

i det ideologiske systemet til De Grønne, så må vi ta stilling til at den store Andre alltid er 

ukomplett (Žižek, 1989). Žižek (2007) har allerede formulert naturen som Andre som en 

projisering av struktur og forutsigbarhet på et iboende kaotisk system. Žižek omskriver 

Lacans maksime om at den store Andre eksisterer ikke til naturen eksisterer ikke. På den 

måten vil forestillingen om at man må redde mennesker og naturen samtidig være sann: uten 

menneskelige subjekter vil ikke naturen som symbolsk orden lenger eksistere. 

 Idéen om at naturen (som struktur) ikke eksisterer kan man ta som en teoretisk 

proposisjon, som nødvendigvis må være gjeldende for at det teoretiske rammeverket skal 

holde sammen. Hos De Grønne er det en form for anerkjennelse av usikkerhet når de 

innskriver «føre var-prinsippet» som en løsning på mangelfull kunnskap. Mens jeg ikke 

hevder å være en ekspert på naturvitenskap, mener jeg at en kort ekskursjon inn i 

naturvitenskapen kan hjelpe kaste lys på hva naturen som ukomplett innebærer. Variabilitet 

og usikkerhet er allerede en akseptert del av vår forståelse av klimaendringer og dets 

konsekvenser, som strekker seg utover forskjellige modeller (f. eks. Knutti & Sedlacek, 2013; 

Otto, Frame, Otto & Allen, 2015; Roe & Baker, 2007). Som et resultat er dermed også 

projeksjoner på de menneskelige kostnadene, i form av sosiale og økonomiske utfall, også 

preget av usikkerhet (Burke, Dykema, Lobell, Miguel, & Satyanath, 2015), og dette 

usikkerhetsmomenter er således identifisert som en av de største utfordringene for 

klimakommunikasjon (Pidgeon & Fischhoff, 2011). På den andre siden har vi en god 
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forståelse av klimaendringer som allerede har inntruffet, både i moderne tid, samt gjennom 

jordas totale historie (Alley, et. al., 2003).  

 Dersom naturen er den symbolske strukturen for De Grønne, så vil denne strukturen 

også følge tegnets regler, som et differensiert system uten positivt innhold. Konsekvensen av 

dette er at når man analyserer vil ethvert tegn alltid retroaktivt endre de foregående tegnene, 

og introduksjonen av nye tegn vil også endre strukturen (Copjec, 2015). Siden vår forståelse 

og våre representasjoner er basert på det symbolske, vil dermed et nytt tegn også endre vår 

forståelse av omverdenen. Dette har to viktige konsekvenser. For det første vil usikkerheten 

rundt naturen følge tegnets logikk: vi kan kun retroaktivt tette slike kunnskapshull. Derfor 

fremstår kunnskapen om tidligere klimaendringer som fullstendig, mens fremtidsprognoser 

alltid har et usikkerhetsmoment. For det andre er en slik usikkerhet immanent til naturen som 

struktur. Det øyeblikket man opphøyer naturen til symbolsk struktur, vil den alltid være 

begrenset av tegnets logikk, hvor et nytt tegn kan endre hele den foregående rekken. Når 

Saussure utviklet sin lingvistiske analyse var hans løsning å suspendere den symbolske rekken 

i tid, gjennom en hypotetisk «nåtid» som tillater en analyse som ikke tar stilling til den 

retroaktive konstitueringen av tegn (Copjec, 2015). Man kan se på fokuset på «mangfold» 

eller «føre-var prinsippet» som et lignende grep: suspendering av naturen som struktur i tid og 

rom. En kodifisering av naturen som struktur kan ikke fullt suspenderes, nettopp fordi den 

alltid er i endring (og dermed uforutsigbar), og kan kun bli fullt symbolisert retroaktivt.  

Dette er nøkkelen i Žižeks (2007) kritikk av økologiske bevegelser, hvor han mener at 

de ekskluderer naturens kaotiske side til fordel, for et syn på naturen som en lukket system. 

En slik kritikk vil ikke være tilstrekkelig for De Grønne, siden de som sagt kodifiserer denne 

usikkerheten gjennom et «føre var»-prinsipp. Med naturen som den store Andre, og dermed 

ukomplett, vil naturen derfor heller ikke kunne gi subjektet en stabil plass, og det er dette 

temaet som vil utforskes videre i diskusjonen. 

Symbolsk sprekk 

Som allerede presentert i teoridelen framgår objekt a ut i fra en sprekk i det 

symbolske, hvor det symbolske møter sin grense uten å kunne fullt artikulere den. I analysen 

over fremsatte jeg en påstand om at forholdet mellom menneske og natur kan representere 

denne grensen, siden det er flere tilsynelatende motsettende forsøk på å klargjøre forholdet 

mellom de to. På den ene siden er det fremstillingen av naturen som noe mennesket er en del 

av. Basert på dette, kan man ha muligheten til å se for seg menneskers kraft som en del av 
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naturens kraft. Med andre ord kan man se menneskers ødeleggelser av naturen som naturens 

ødeleggelse av seg selv, på en lignende måte som alle andre sykluser jorda og naturen går 

igjennom. På den andre er det fremstillingen av naturen som noe mennesket må leve i balanse 

med, som prinsipper man kan integrere seg i, og som noe man kan bli distansert fra. Når et 

skille blir anerkjent, rettferdiggjøres det ut i fra «praktiske konsekvenser», men disse 

«praktiske konsekvensene» tar en viss posisjon for gitt: den tar for gitt en tilnærming hvor 

menneskers atferd må styres for å unngå visse utfall, og at denne oppgaven ligger innenfor det 

politiske spekteret. Videre tar den for gitt at en underordning til naturens prinsipper, ved å 

spille på lag med den, er løsningen, som gjør mer vitenskapelig anlagte tilnærminger 

ekskludert. Slike tilnærminger kan inkludere de som mener at mennesker må intervenere enda 

mer i naturen for å forhindre en kollaps av økosystemene (Žižek, 2007).  

For De Grønne er altså mennesket både en del av naturen, samtidig som det er tatt for 

gitt at mennesket må tilpasse seg naturen og naturens balanse. Det er en likhet her til Žižeks 

(1991) analyse av jakobinerene i Frankrike, som i deres motvilje mot makt og autoritet påtok 

seg å ta livet av alle som tok makt, og dermed paradoksalt nok opphøyde seg selv til 

maktfigurer. Naturen fremstår ikke som noe mennesket er en del av, men heller som noe 

mennesket kan være en del av gitt at visse kriterier følges, forutsatt at å ikke følge disse 

kriteriene leder til «distansering». Ved å fremstille mennesket som både en del av naturen, 

men med et behov for å finne en balanse med naturen, opphøyes mennesket til å være noe 

ekstra-naturelt. Paradokset her er hvordan det grønne subjektet må «frasi» seg sin spesielle 

posisjon vis-a-vis naturen, å innrette seg i naturens balanse heller enn å dominere den, men 

samtidig kreves menneskets spesielle status (dette uttrykket er lånt fra Erik Lundes kritikk av 

De Grønnes menneskesyn) for å redde naturen man skal innrette seg etter. «Bærekraft» som 

objekt a er dermed alltid allerede tapt: den eneste måten vi kan forsikre oss om å videre være 

en del av naturen er ved å handle ved en ekstra-naturlig måte. Dette demonstrerer hvordan 

objekt a tilhører verken subjektet eller strukturen (Neill, 2011). Prisen for at subjektet skal 

være et subjekt, underordningen av den symbolske strukturen, betyr å frasi eller ekskludere 

objekt a som en reell rest, men naturens symbolske mangel på kompletthet betyr at den ikke 

fullt kan redegjøre for den.  

Strukturell umulighet  

Med naturen som ukomplett, og forholdet mellom menneske og natur som en 

potensiell sprekk i det symbolske. Lacans formel for maskulin jouissance i sin teoretisering av 

sexuation kan forklare hvordan denne tilsynelatende paradoksale posisjonen til mennesket i 
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naturen kan fungere som en strukturell umulighet, og være roten til fantasi. For å formalisere 

umuligheten til en full jouissance gjennom den symbolske orden forklarer Lacan maskulin 

jouissance i form av en tese og en anti-tese, som tilsynelatende er motstridende. Med 

utgangspunkt i forholdet mellom menneske og natur, kan vi formulere tesen og anti-tesen slik: 

Tese: det er minst én form for eksistens (f. eks. mennesker) som ikke er en del av 

naturen. 

Antitese: det er ingen form for eksistens som ikke er en del av naturen, for alle former 

for eksistens er en del av naturen. 

Muligheten for en eksistens som ikke er en del av naturen blir opphevet (negated) i antitesen 

på en spesifikk måte: selve eksistensen som ikke er en del av naturen blir ikke ekskludert, men 

blir omfavnet av antitesen gjennom at alle former for eksistens er en del av naturen. Denne 

omfavnelsen av eksistens betyr en subtrahering av muligheten for en ekstra-naturlig eksistens 

i en totalitet som dekker alle former for eksistens som en del av naturen (Copjec, 2015). 

Denne subtraheringen eksisterer som et overskudd, som «på lacaniansk» kan oversettes til det 

konstituerende overskudd gjennom dannelsen av den symbolske orden: objekt a (Copjec, 

2015; Žižek, 1989). Bruken av den spesifikke beskrivelsen overskudd er viktig, siden Lacan i 

sitt seminar fra 1968-69 beskriver objekt a som overskudds-jouissance (Tomšič, 2015). Følger 

vi tesen og antitesen beskrevet ovenfor vil dette overskuddet nettopp være menneskets status 

som mer enn naturen. Som et overskudd fra den symbolske orden er det også utilgjengelig for 

subjektet, som er kondensert i et tegn og dermed kun eksisterer som subjekt gjennom den 

symbolske orden. Man kan dermed se hvordan fantasi, som et subjekt adskilt fra sitt reelle 

objekt – $ ◊ a – oppstår.   

Tilegnelse. Fink (1998) følger Lacans lesning av Marx (overskudds-jouissance som 

homologt til overskuddsverdi), hvor mesteren (S1) tilegner seg overskuddet (a) som er 

produsert av den symbolske ordenen (S2). Basert på denne formuleringen av overskudds-

jouissance, kan vi forsøke å formalisere grønn ideologi som mesterens diskurs, hvor 

«bærekraft» fungerer som en form for tilegnelse av objekt a. Jeg har allerede kort diskutert 

hvordan den grønne ideologien fungerer gjennom at mennesker må frasi seg sin spesielle 

status, men at man paradoksalt nok må bruke sin status som ekstra-naturlig for å redde selve 

naturen. Dette kan formaliseres gjennom å fylle ut mesterens diskurs:  

 

 

 

S1(Tegnet grønn) → S2(Menneske som en del av naturen) 

$  (det grønne subjektet)  a(Menneskets spesielle status) 
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Subjektet frasier seg sin «spesielle» status som ekstra-naturlig ved å underlegge seg naturen 

som ramme, ved å spille på lag med naturens kraft, respektere naturens egenverdi og å 

vurdere seg selv som en del av naturen. Funksjonen til «bærekraft» som objekt a er dermed å 

tilegne seg menneskets spesielle status, dets kapasitet som ekstra-naturlig, og å få denne 

kapasiteten til å fungere for systemet. Det representerer en endring av menneskers livsførsel 

til en livsførsel som ikke truer naturen som symbolsk univers, rettferdiggjort av en 

kodifisering av naturen som en garanti for menneskers livsgrunnlag. Denne tilegnelsen blir 

tilsløret gjennom muligheten for å identifisere seg med både en personlig og en kollektiv 

vilje: med referanser til menneskers eget beste, muligheten for et samfunn hvor flere føler 

mening i å delta, og et mål som alle ønsker å nå. På den andre siden blir andre manifestasjoner 

av menneskers potensiale, som vitenskapelige og teknologiske fremskritt, kvalifisert med at 

naturens tålegrense alltid vil fungere som en ramme. Slik sikres menneskers kapasitet til å 

jobbe for systemet, heller enn å overgå og erstatte det. 

Kunnskap. Som den dominante diskursen i det teknologiske informasjonssamfunnet 

(Pavón-Cuéllar, 2010; Žižek, 2006a) fungerer universitetets diskurs til å forklare og 

rettferdiggjøre denne tilegnelsen som en nøytral og rasjonell funksjon. Vi kan formalisere det 

slik: 

 

 

 

Den ideologiske funksjonen til kunnskap, forskning og rasjonalitet er dermed å rettferdiggjøre 

relasjonen til objekt a, som vi kan kalle tilegnelsen av menneskets spesielle kapasitet gjennom 

tegnet «bærekraft», mens det ideologiske bakteppe blir tatt for gitt. Spor av dette er flere 

ganger dokumentert i analysen: det er flere ganger oppmalinger til å ta til seg 

forskningsbaserte råd, å forstå hva bærekraft «faktisk betyr», eller å innse at De Grønnes svar 

er det eneste svaret på krisen som ligger foran oss. Det ideologiske bakteppe, som er styrende 

for retningen kunnskapen rettes, blir ikke eksplisitt anerkjent, men kunnskapen legitimerer 

enda dets stemme, og tar den for gitt (Fink, 1998).  

Kunnskapen fungerer også ved å avlede fra eksplisitt antagonisme. Et godt eksempel 

på det, som allerede er brukt to ganger i analysen, er Opokus avfeiing av Lundes spørsmål om 

det antropogene menneskesynet som en avsporing, mens De Grønnes standpunkt 

rettferdiggjøres fra beviser. Resultatet av universitetets diskurs er det splittede subjektet, som 

S2(Rasjonalitet) → a(Bærekraft) 

S1(Grønn ideologi)           $(Splittet subjekt) 
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er klart til å fortsette å jobbe for systemet, uvitende om sin egen splittelse gjennom eksklusjon 

og tilegnelse av objekt a fra systemet. Dette fungerer dermed som en ubevisst struktur for 

subjektet. 

Fantasi. For å videre forstå hvordan denne strukturelle relasjonen leder til fantasi, kan 

vi bruke Zupančič (2000b) diskusjon av formelen for maskulin jouissance som et papir med 

hull i: det alle fra antitesen, som omfavner alle former for eksistens, representerer et blankt 

papir. Subtraheringen av muligheten for eksistens utenfor naturen, som presenteres i tesen, 

fungerer gjennom å subtrahere en del av papiret, altså ved et hull. Spesifikke fantasinarrativ 

oppstår ved at alt man kan se gjennom hullet i papiret fremstår som begjærlig, gitt at selve 

papiret (altså strukturen) forblir intakt (Zupančič, 2000b). Med andre ord, det som begjæres i 

De Grønnes symbolske univers er nettopp det som tillater at det symbolske universet, naturen 

selv, forblir intakt.  

Min proposisjon er at denne forklaringsmodellen passer det analyserte materialet. Som 

nevnt er min påstand at «bærekraft», som tegnet som representerer menneskets balanse med 

naturen som ramme, inntar posisjonen som det empiriske objektet som dekker tomrommet i 

det symbolske. En allerede sitert påstand fra De Grønne er «MDG arbeider for en verden der 

folk kan leve fri, rikholdige og gode liv, men vi nøler ikke med å slå fast at det må skje 

innenfor rammene som livsmiljøet på jorda setter» (MDG, 2015b, avs. 31), og denne 

påstanden fanger på mange måter opp løftene om jouissance som er analysert: mennesket er 

fritt innenfor naturens rammer. Følger ikke denne påstanden nøyaktig det mønsteret som 

skisseres her, hvor hva man har lov å begjære kommer med en betingelse om at den 

symbolske strukturen ikke kan trues? Nøkkeltrekket her er da hvordan de diskursive 

operasjonene beskrevet blir innvevd i et stabiliserende fantasinarrativ, som skaper «vilje-til-

jouissance». Et repetert motiv nettopp idéen om et bedre samfunn, ikke bare gjennom å fjerne 

trusselen mot livsgrunnlaget, men et samfunn hvor man kan være frie, føle mening, og være 

lykkelig. Slik åpnes mulighetene for affektive investeringer innenfor spekteret som er åpnet i 

papiret.  

Fokuset på mangfold, restaurering og vedlikehold av økosystemer kan forstås som å 

sikre beskyttelse av strukturen. Sammen med «føre-var prinsippet» kan dette beskytte mot å 

bevege seg bort fra spekteret som er åpnet, som sikrer at subjekters begjær ikke truer naturen 

som struktur. Gjennom tegnet «bærekraft» representerer det grensen til hva subjektet kan 

begjære, samtidig som det innebærer den allerede nevnte suspenderingen av det symbolske 
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universet. Disse grensene fungerer som en slags forsikring for at menneskers spesielle 

kapasitet og potensial brukes for mesteren (S1), og ikke for noen annen grunn. 

Som vi allerede har sett identifiserer De Grønne forbruk som en systemårsak til 

menneskeskapte klimaendringer. I analysen diskuterte jeg allerede hvordan en slik innstilling 

til holdning ekskluderer en form for jouissance som er lovet gjennom reklame- og 

forbrukersamfunnet, og hvordan dette kan lede til en hysterisk diskurs hvor legitimiteten til 

hovedtegnet blir utfordret, og ny kunnskap må genereres for å forsvare posisjonen. 

Lacanianske kritikere av forbrukersamfunnet (f. eks. McGowan, 2004; Stavrakakis, 2007) har 

allerede beskrevet hvordan den affektive dimensjonen av forbruk er innvevd i en form for 

selvutvikling. For å utdype den opprinnelige analysen kan vi se på forbruk som selvutvikling 

som en manifestasjon av den spesielle statusen til mennesket, som er ekskludert i grønn 

ideologi: 

 

 

 

 

Genereringen av kunnskap om forbruk er, som analysen har vist, sentrert rundt både 

miljøeffektene av forbruket, mangel på internasjonal solidaritet, men også en mangel på 

faktisk opplevd lykke gjennom forbruket. Hvis vi følger idéen om fantasi som å synliggjøre 

visse objekter som begjærlige gjennom «hullet i papiret», spiller dette siste punktet en viktig 

funksjon: heller enn å tvert forby en form for jouissance, forsøker man den å vise at det er en 

mangel på lovet jouissance i forbruket. Dermed vil ikke forbruksartikler fremstå som 

begjærlige, og naturen som struktur kan beskyttes. 

Eksistensiell utrygghet. Som et destabiliserende narrativ har «bærekraft» en mektig 

posisjon gjennom å bli postulert som løsningen mot en trussel mot livet selv, i form av 

menneskers livsgrunnlag. Vi kan plassere dette opp mot utrygghet (precariousness), beskrevet 

av Lorey (2015) som en ontologisk-eksistensiell betingelse for alt levende. For Lorey vil alle 

levende vesener, i kraft av at de lever, alltid eksistere i risiko for at livet skal ta slutt. Videre 

siterer hun Judith Butler: “No amount of will or wealth can eliminate the possibilities of 

illness or accidents for a living body” (Lorey, 2015, s. 20). Utrygghet som betingelse har 

dermed en paradoksal funksjon: å beskytte seg mot trusler mot livet reproduserer selvet som 

mottakelig for nettopp trusler mot livet. Når «bærekraft» dermed blir investert med selve 

fortsettelsen av liv, som en beskyttelse mot en trussel, fyller «bærekraft» denne paradoksale 

$  (Forvirret subjekt) → S1(Grønn som hovedtegn) 

a(Ekskludert jouissance)  S2(Kunnskap om forbruk) 
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funksjonen. Dette er dermed enda en dimensjon hvor «bærekraft» fungerer som allerede tapt i 

sin benevnelse. 

 Gjennom utrygghet som betingelse kan man også forstå andre aspekter av hvordan 

grønn ideologi konstrueres. Et eksempel er universaliseringen av klimaendringer, som 

medvirkende årsak til sosial urettferdighet, en trussel mot fred og velferd, og så videre, som 

en ekstensjon av en forsvarsmekanisme mot utrygghet. I denne artikuleringen tas det nærmest 

for gitt at klimaendringer vil lede til andre former for sosiale og politiske utfordringer. Siden 

det eksisterer en myriade av trusler mot mennesket som levende, kan universalisering av 

klimaendringer som trussel være en forsvarsreaksjon som tilbyr beskyttelse mot flere kilder til 

utrygghet. «Bærekraft» som løsningen mot en trussel mot livsgrunnlaget, blir altså supplert av 

flere andre, destabiliserende trusler, artikulert gjennom en universalisering.  

 I tillegg til universalisering bygger grønn ideologi på en form for kollektivitet: en 

samling av subjekter til «mennesker» som en felles kategori, med fokus på et felles 

livsgrunnlag. Det er en parallell her til en form for klimapopulisme hvor mennesker blir 

samlet mot en felles fiende (Swyngedouw, 2010). Denne artikuleringen av kollektivitet kan 

vurderes som et sentralt element i grønn ideologi, nettopp gjennom den destabiliserende 

effekten den har ved å tillate en generell artikulasjon av en trussel mot nordmenns 

livsgrunnlag. Mens partiet dermed løser Žižeks (2009) bekymring om at klimaendringene må 

løses innenfor en kontekst av inklusjon og eksklusjon, er det som delvis blir tilsløret hvordan 

klimaendringene blir predikert til å ha en disproporsjonal effekt på mennesker etter geografisk 

område (Hallegatte, et. al., 2016). Mens denne disproporsjonale effekten blir anerkjent, for 

eksempel gjennom De Grønnes syn på forbruksstopp som solidarisk for den tredje verden, blir 

de direkte og konkrete effektene av klimaendringer på nordmenns livsgrunnlag sjeldent 

redegjort for. Man kan anta at denne kollektiviteten kan bidra til en sterkere destabiliserende 

effekt, gjennom å postulere klimaendringer som en generell trussel mot mennesker, heller enn 

en trussel spesifikt mot nordmenn.  

Post-fantasi, psykoanalytisk etikk og fremtiden til grønn politikk 

 

We allowed ourselves to believe that, with a little prompting and protest, somewhere, 

in a distant institutional sphere, compromised but decent people would take care of us. 

They won't. They weren't ever going to do so. So what do we do now? (Monbiot, 

2010, avs. 13) 
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I tiden etter kommunevalget i 2015 har veksten til De Grønne tilsynelatende stagnert, og 

partiets tilstedeværelse på Stortinget er i fare for å ikke vokse ved neste valg. Man kan 

spekulere i mange forskjellige årsaker (og mest sannsynlig er det også flere årsaker til den 

tilsynelatende stagnasjonen). Forslag om prisendringer på flyreiser eller fossilt brennstoff som 

i realiteten kan fungere som restriksjoner på vanlige nordmenn levemåte, eller utfasing av 

oljenæringen, kan i seg selv bli vurdert som trusler mot nordmenns forventede jouissance 

eller eksistensielle trygghet. Spredningen av historier om Rasmus Hanssons flyreiser, eller 

Oslobyråd Lan Marie Nguyen Bergs taxitur etter en TV-sending, kan sende et negativt signal 

siden de okkuperer posisjonen som subjekter som virkelig skal tro på De Grønnes ideologi, 

men som enda nyter en «forbudt» jouissance (Žižek, 1997c). Et alternativt syn er at mengden 

informasjon om klimaendringenes konsekvenser, samt De Grønnes destabiliserende narrativ, 

kan bli for overveldende, slik at subjekters forsvarsmekanismer er å avvise farene man står 

ovenfor (Weintrobe, 2012). 

Hvis den primære oppgaven til politisk teori er å åpne for transformativ praksis 

(Laclau & Mouffe, 1985), og at psykoanalysen kan sies å ha et politisk prosjekt (McGowan, 

2013), må man ha i bakhodet forskjellen mellom mesterens diskurs og analytikerens diskurs 

(som vi også kan kalle selve psykoanalysens diskurs). Å artikulere en absolutt løsning, som en 

form for samfunnsorganisering vil være å operere i mesterens diskurs, som en ufullstendig 

symbolsk orden som aldri kan stabiliseres. Det er forskjellige måter psykoanalysen kan 

brukes til å vurdere en vei videre for De Grønne, men i tråd med oppgaven tar jeg 

utgangspunkt i en ideologis potensiale for affektiv investering, som en potensiell beskyttelse 

mot forskyvninger: som er å søke hva som ligger bak den ideologiske fantasien. Sikkerheten 

som mesterens diskurs konstituerer blir opphevet i analytikerens diskurs, hvor virkemåten til 

fantasi og den store Andre blir eksponert, og tillater subjektet å «gå igjennom» fantasien 

(Zupančič, 2000a). Suspensjonen av mesterens sikkerhet, uten å erstatte den med en ny form 

for sikkerhet, betyr at en psykoanalytisk etikk i det politiske spekteret er en som vektlegger 

usikkerhet framfor sikkerhet (Glynos, 2000). Med andre ord, en må akseptere at den store 

Andre, som garanti for et ønsket utfall, alltid er ufullstendig. 

 Paradoksalt nok så innebærer ikke passasjen forbi fantasi til et post-fantasmatisk 

stadium at man frigir seg fra sin relasjon til objekt a, tvert imot blir man enda mer knyttet til 

sitt objekt (Žižek, 2008). Som Zupančič (2000a, s. 232) skriver: “We cannot 'get beyond' the 

fantasy by giving up on the Cause that animates us but, on the contrary, only by insisting on it 

until the end”. Hvis man enkelt sett gir opp objektet man begjærer, vil man kun erstatte det 
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med et annet, umulig objekt. Man må dermed omfavne usikkerheten og akseptere at den store 

Andre ikke lenger fungerer som en garanti: “to back Father … even if the worst happens” 

(Zupančič, 2000a, s. 233).  

 Å gå igjennom fantasien krever alltid en subjektiv involvering fra et identifiserende 

subjekt (Neill, 2011). Det er derfor vanskelig å skulle beskrive en konkret vei videre for 

partiet, som ivaretar dets evne til å holde subjekter investert i deres posisjon. På en mer 

generell måte kan vi si at det politiske prosjektet til psykoanalysen er å avfeie alle 

forestillinger om utopi innenfor politikken (McGowan, 2013). For De Grønne innebærer det 

at naturen som den store Andre ikke eksisterer som et lukket system, og den kan derfor ikke 

fungere som en garanti for en bærekraftig utvikling. Samtidig må spørsmålet om hvorvidt 

menneske har en rettmessig plass eller ikke i naturen avvises – for naturen eksisterer ikke som 

noe mennesket kan ha en rettmessig plass i. På denne måten blir autoriteten til mesteren (S1) 

konstant tvilt ved: usikkerheten kan ikke skjules. 

 En risiko vil være at De Grønne omfavner denne usikkerheten, uten at andre partier 

gjør den samme omfavnelsen. Man risikerer dermed å fremstå som usikre i et spekter av 

partier som står standhaftige i sine overbevisninger. Målet for De Grønne må være å ikke bare 

akseptere usikkerhet knyttet til sin egen visjon om bærekraft, men å «avsløre» hvordan alle 

politiske visjoner er preget av mangel på sikkerhet. Vi har allerede sett hvordan De Grønne 

synliggjør mangelen på jouissance som er lovet fra forbrukersamfunnet. Kunnskapen generert 

her kan like gjerne gjøre den analytiske oppgaven for andre subjekter, som ikke allerede er 

identifisert med De Grønne, og å overbevise dem om at forbruk ikke er nøkkelen til et godt 

liv. På den måten kan man si at veien til sosial transformasjon er gjennom å opptre som 

psykoanalytikere (Bracher, 1993).  

For å unngå å havne i fellene som følger mesterens diskurs, må mangelen på garantier 

for bærekraftig utvikling konstant holdes åpen. Man må akseptere at denne mangelen er det 

konstituerende element til visjoner om bærekraftig utvikling, og at det er nettopp denne 

mangelen som gjør sosiale endringer mulig. For De Grønne, og grønn ideologi generelt, kan 

det å tviholde på naturen som den store Andre være en risiko for forskyvninger, siden 

naturens kaotiske element kan true menneskers trygghet på en måte som «føre var-prinsippet» 

ikke kan forsvare. En annen, og kanskje enda viktigere konsekvens, er at løsninger som ikke 

privilegerer naturen som ramme kan bli avvist. For eksempel ble et mulig gjennombrudd 

nylig oppdaget, hvor forskere har funnet muligheten til å omgjøre CO2 til etanol (Song, et. al., 
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2016). Hvis man hadde insistert på en visjon om bærekraftig utvikling som setter naturen som 

symbolsk struktur, er det ikke sikkert en slik oppdagelse hadde vært gjort.  

   Et forslag kan være å omdefinere bærekraft til et prinsipp hvor ingen har rett til å 

bruke naturens ressurser (eller andre ressurser) på en måte som hindrer andre mennesker i å 

oppnå en viss levestandard. På den måten innehar bærekraft en åpenbar politisk funksjon, 

samtidig som den ikke blir merket med en utopisk visjon. Samtidig tar man stilling til 

forholdet mellom de inkluderte og de ekskluderte, som synliggjør eventuelle konsekvenser 

også for de som har minst. Bærekraft vil da heller ikke være avhengig av en symbolsk garanti, 

være det seg naturen eller ethvert annet system. Den definerer et politisk mål, samtidig som 

den konstituerende mangelen holdes åpen. Når vi insisterer på vårt objekt a på denne måten, 

selv i møte med usikkerhet, vil vi som Žižek (2008) skriver ha en sterkere identifisering med 

vår fantasi enn noen gang før. 

Avsluttende kommentarer 

 Proposisjonene jeg har kommet med er allerede kvalifisert som spekulative, men jeg 

mener de er konsistente med det teoretiske fundamentet, samt det empiriske materiale som er 

brukt. Det er enda to svakheter, utover det som er tatt opp tidligere, som fortjener å bli vurdert 

til slutt. Den første er basert på tids- og plassbegrensningene, som gjør at den teoretiske 

forklaringen trenger et større materiale for å få mer tyngde. Den andre er at en fullkommen 

forståelse av grønn ideologi i Norge også må ta hensyn til de diskursive og materielle 

omstendighetene den eksisterer i, og fange større deler av den sosiale og politiske totaliteten i 

landet (og verden for øvrig). På den måten er denne analysen en begynnelse, og ikke et 

endelig svar. 

 Intensjonen bak denne analysen er ikke å angripe et parti, som jeg selv er medlem av. 

Analysen og diskusjonen kan i stor grad sees å ha likheter til allerede referert økokritikk, men 

det spesifikke teoretiske bidraget fra lacaniansk psykoanalyse tillater en helt unik måte å 

forstå den ideologiske representasjonen av klimaendringer som bryter med både ikke-

psykoanalytisk kritikk, samt andre tilnærminger til diskursanalyse. Alvorligheten av 

klimatrusselen som ligger foran oss betyr at uansett alle muligheter til å produsere nye former 

for kunnskap må tas.  
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