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Executive Summary:  

When politicians go online; how politicians use Facebook in their personal branding. 

This dissertation focuses on the new Web 2.0 phenomenon Facebook and how this medium 

has become a strategic tool in people‟s effort to promote themselves. In the consumer society, 

self-promotion has become a mandatory part of life for anyone who wants to succeed and get 

their message out, and the Internet and the new Web 2.0 media have facilitated and 

strengthened the possibilities of self-promotion. In recent years the number of Danish 

politicians with profiles on social networking sites such as Facebook, Twitter, Myspace, etc. 

has risen in line with an increase in the number of voters who use the Internet as their primary 

source of information about the politicians and parties in Parliament. Thus, with almost two 

million Danish profiles on Facebook, the site has become an interesting and important tool for 

politicians in their constant search for supporters, who might possibly vote for them in the 

next election. 

 

This dissertation examines how and why the Danish politicians use Facebook as a strategic 

tool in their personal branding and also how this new media influences the interaction 

between the politicians and the electorate. In our analysis, we have discussed these aspects by 

analysing the changes which the arrival of the Web 2.0 media caused on the political stage, 

but also in society in general. Furthermore, because the Facebook genre is fairly new, we have 

found it necessary to carry out a genre definition of the media in order to analyse how the 

politicians use this genre in their personal branding. Moreover, we have categorized the 

microblogging of ten politicians to examine how they use this feature to brand themselves and 

attract the attention of the public. Finally, we have used our findings in our analysis of four 

Facebook profiles which belongs to prominent Danish politicians to uncover how they use 

this media in their personal branding, what image they are trying create of themselves, how it 

is received by the public and whether it is reliable or not.  

 

Through our observations it has been possible to map out how the politicians most efficiently 

create an online identity on Facebook which is credible, separates them from the masses and 

adds value to their political brand.   
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1.0 Indledning og problemformulering 

Time Magazine har for vane hvert år at kåre ‟Person of the Year‟. Titlen tildeles offentligt 

kendte personer, som har markeret sig på den ene eller den anden måde i løbet af året. Men i 

2006 valgte bladet at kåre: ‟YOU‟ for at markere den stigende interesse for det enkelte individ 

og dennes selvfremstilling. Internettets enorme udbredelse og de sociale netværkssteder, 

såsom: blogs, Facebook, MySpace mm., også kaldet Web 2.0 medier, gør det muligt for 

almindelige mennesker at udstille sig selv og give deres mening til kende om alt, hvad der 

rører sig 24 timer i døgnet.  

 

I dag er disse Internet-fællesskaber ikke længere blot et sted, hvor man kan genfinde gamle 

klassekammerater fra folkeskolen eller rejsekammeraterne fra backpack-turen i Australien. 

Det er også blevet et strategisk værktøj for mennesker i deres bestræbelser på at profilere sig 

selv. Selvfremstilling er en næsten obligatorisk del af det at være borger i et moderne 

forbrugersamfund, og Internettet, med dets sociale netværkssteder, har banet vejen for, at alle 

med netadgang kan skabe sig en online-identitet og derigennem iscenesætte sig selv for 

omverdenen. Med det stadigt stigende antal profiler på Internettet er der i dag næsten en 

forventning om, at man er at finde i cyberspace, og det er ikke kun den almindelige borger, 

som er hoppet på Web 2.0 bølgen. Politikerne har ligeledes fået øjnene op for de mange 

muligheder, der ligger i de sociale online netværkstjenester, hvilket har betydet, at flere og 

flere politikere nu har deres egen hjemmeside, blog, Twitter- og Facebook-profil. Med 

netværkssteder som Facebook har politikerne mulighed for at kommunikere deres brand ud 

samt skabe relationer til et utal af potentielle vælgere. Og flere taler ligefrem om fænomenet 

‟den nye offentlighed‟ – et fænomen, der er blevet skabt i  forbindelse med mediernes 

udvikling og den stigende interaktion samt dialog politiker og vælger imellem.  

 

Politikernes Internetaktiviteter har udviklet sig enormt de senere år i takt med, at vælgerne i 

stigende grad anvender nettet som deres primære informationskilde i deres søgen efter viden 

om politikerne og deres partier. Et stadigt stigende antal politikere har derfor en personlig 

profil på Facebook. Her leverer de oplysninger om deres yndlingsmusik, -film, -bog, 

civilstatus og opdaterer sig om dagligdagens trummerum. Politikerens selviscenesættelse er 

med til at skabe et billede af denne som et ‟helt‟ menneske. Dette gør det nemmere for 

vælgerne at identificere sig med politikerne, og dermed appelleres der på et mere personligt 

plan til vælgernes følelser. I dag har vælgerne i højere grad fokus på politikernes personlighed 
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frem for deres politiske budskaber. Der synes altså at være sket en ændring i den politiske 

kommunikation i Danmark - fokus er ikke længere kun på det saglige politiske indhold, men i 

lige så høj grad på den personlige branding.  

 

1.1 Problemformulering 

Hvorfor og hvordan bruger politikerne Web 2.0 mediet Facbook som et strategisk værktøj i 

deres personlige branding, og hvad betyder de stadigt større krav om personlig branding og 

selvfremstilling for den moderne politiker?  

 

For at kunne besvare ovenstående problemformulering har vi udarbejdet følgende 

arbejdsspørgsmål: 

 

 Hvilken indflydelse har Facebook på den personlige branding og på interaktionen 

mellem politikere og vælgere?  

 

 Hvilke appelformer anvender politikerne i deres branding på Facebook, og hvilke 

konsekvenser er der i forbindelse med politikernes brug af disse samt måden de 

brander sig på ? 

 

 Hvordan kan man karakterisere Facebook som en ny genre, og hvilken betydning har 

det for brugerne, at genren er ny ?  

 

 Hvordan sikrer politikerne sig, at deres Facebook-profil får skabt en online-identitet, 

der adskiller dem fra mængden og som tilfører værdi til deres personlige brand? 

 

I besvarelsen af vores problemformulering er det nødvendigt at trække på flere teorier og 

forskellige fagdiscipliner, idet vores undersøgelse af politikernes personlige branding på 

Facebook vil berøre både branding teorier fra marketing, genreteorier fra lingvistikken, de tre 

appelformer fra retorikken samt teorier fra sociologien. Vi vil således anlægge en 

multidisciplinær tilgang i dette speciale.  
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1.2 Afgrænsning 

I overensstemmelse med opgavens problemformulering vil vi i dette speciale undersøge, 

hvordan politikerne anvender Facebook i deres personlige branding. Gennem hele 

specialeprocessen har vi iagttaget, hvordan politikerne flittigt benytter sig af diverse Web 2.0 

medier – herunder Facebook, blogs, Twitter, Flickr etc. Af hensyn til vores begrænsede 

ressourcer og specialets omfang har det ikke været muligt at undersøge deres brug af samtlige 

Web 2.0 medier, hvorfor vi har valgt udelukkende at fokusere på den sociale netværkstjeneste 

Facebook. Facebook er interessant, fordi det, efter vores overbevisning, stadig er en 

udefineret genre, hvor spillereglerne endnu ikke ligger fast. I modsætning hertil er der allerede 

foretaget forskellige genreanalyser af blogmediet (Miller og Shepherd, 2004; Herring et al., 

2004). Og elementer fra både Twitter (mikroblogging) og Flickr. (photosharing) indgår 

eksempelvis allerede som faste bestanddele i Facebook-universet. Da vi ønsker at foretage en 

genrebestemmelse og analyse af mediet, er vi også nødt til at se på, hvordan det bruges 

generelt i forhold til, hvordan politikerne anvender mediet. Som analysegenstand finder vi 

Facebook mere anvendelig, fordi rammerne for profilerne er ens, og alle brugerne anvender 

den samme URL-adresse (www.facebook.com) for at få adgang til deres profil. Derimod er 

det sværere at sige noget generelt om blogs, idet sideopsætningerne og rammerne for bloggen 

varierer alt efter, hvilken URL-adresse de befinder sig på
1
.   

 

En anden årsag til at vi har valgt Facebook frem for blogs er, at antallet af danske Facebook-

profiler er vokset eksplosivt inden for de seneste år. I juli 2007 var antallet af danskere på 

Facebook blot 9000 (Hildebrandt: 2008), mens der i dag er mere end 1.8 mio. aktive danske 

brugere (Kastrup, 2009), og antallet vokser dag for dag. Til sammenligning er det ifølge 

Danmarks Statistik (Serviceerhverv, 2008) kun hver 5. Internet-bruger, dvs. 22 %, der læser 

blogs, og kun hver tiende Internetbruger, svarende til 9 %, har sin egen blog. Antallet af 

aktive blogs kan heller ikke konkurrere med antallet af aktive Facebook-profiler - i Danmark 

er der ca. 120.000 blogs, og halvdelen af disse er aktive
2
. Facebooks enorme popularitet 

blandt de danske brugere bevirker, at politikerne, med deres tilstedeværelse på den sociale 

netværkstjeneste og ved brug af personlig branding, kan nå ud til et mere bredt publikum.  

 

 

                                                 
1
 På flere af de traditionelle nyhedsmedier er det muligt at oprette en blog, og rammerne for disse blogs er 

forskellige fra medie til medie. F.eks. ser opsætningen på Urban-bloggen anderledes ud end bloggen på 

Berlingske og Politiken.  
2
 http://www.it-borger.dk/Trends/internet/blogs/hvad-blogs-bruges-til 
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1.2.1 Den personlige profil 

Blandt de danske politikere er bloggen dog også blevet et flittigt anvendt medium – 

eksempelvis steg brugen af blogs markant ved Folketingsvalget i 2007, hvor ca. hver tredje 

folketingskandidat havde en blog
3
. Men i modsætning til Facebook kræver bloggen et stort 

engagement både for bloggens læsere og for bloggens indehaver, da indlæggene er af længere 

og mere dybdegående karakter, og ofte kan det, i de perioder, hvor der ikke føres valgkamp, 

være svært at holde liv i bloggen. Bloggen spiller således primært på politikerens faglighed, 

og vælgerne kan via bloggen få et indtryk af politikerens holdning til forskellige 

problemstillinger. Desuden appellerer de politiske blogs og deres faglige indhold i højere grad 

til læsere, som i forvejen er politisk interesserede og engagerede end til den almindelige 

danske sofavælger, og bloggen kræver endvidere et mere opsøgende arbejde fra læserens side 

for at finde URL-adresserne på de forskellige politiker-blogs På Facebook er det derimod 

meget nemmere at finde frem til politikernes profiler – nogen gange bliver man tilmed direkte 

opfordret til at blive ‟ven‟ eller tilhænger af forskellige politikere gennem betalingsannoncer, 

der figurerer på ens egen personlige profil.  

 

1.2.2 Et uformelt medium 

Facebook er desuden et mere uformelt medium, hvor omkring to millioner danskere dagligt 

knytter ‟venskaber‟ og interagerer med hinanden. Mediet er dermed oplagt til at nå den 

almindelige dansker og især den nye generation af vælgere. Det er også et medium, 

hvorigennem politikerne kan vise andre og mere personlige sider af sig selv end blot 

‟politikeren‟. Vi mener derfor at kunne argumentere for, at Facebook, i dette tilfælde, er mere 

oplagt og interessant som analysegenstand, idet vi forventer at kunne iagttage flere sider af 

politikernes personlige branding i deres forsøg på at nå ud til masserne, end det ville være 

muligt på deres politiske blogs eller på andre af de populære Web 2.0 medier. 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.it-borger.dk/Trends/internet/blogs/hvad-blogs-bruges-til 
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1.3 Afhandlingens struktur 

Afhandlingen er struktureret i seks dele. Del 1. består af indledning, problemformulering, 

afgrænsning samt den videnskabsteoretiske ramme og danner således rammen og rettesnoren 

for specialet.  

 

Del 2. udgør afhandlingens teoretiske fundament og består af to overordnede teoridele: 

identitetsteori og branding teori. Indledningsvis præsenteres identitetsteorien, hvor vi 

problematiserer fænomenet personlig branding, og som vi også anvender i vores belysning af 

selviscenesættelsen. Dernæst introducerer vi branding teorien, hvor vi redegør for, hvordan 

fænomenet personlig branding oprindeligt bygger både på produkt branding og på corporate 

branding. Del 2. afrundes med en kritisk teori af personlig branding samt et teoretisk afsnit 

om branding på Internettet.  

 

Del 3. indeholder en endelig definition af begrebet personlig branding og problematiserer den 

stigende tendens til personlig branding generelt og blandt de danske politikere – i forlængelse 

af dette behandles de tre appelformer: logos, ethos og pathos.  

 

Del 4. omfatter afhandlingens genstandsfelt, Web 2.0, og danner således rammen for den 

medietype og kommunikationskanal, som vores genstand, Facebook, tilhører. Derudover 

diskuterer del 4. også følgende tre fænomener: politik online, den nye offentlighed/den femte 

statsmagt samt online-identiteter, der er opstået med udviklingen af Web 2.0 medierne.  

 

Del 5. udgør afhandlingens centrale analysedel og indledes med specialets metodeafsnit, hvori 

der redegøres for den anvendte empiri. Endvidere er del 5. inddelt i tre hovedafsnit: 

genrebestemmelse og –analyse af Facebook, en mikroblogginganalyse af politikernes 

statusopdateringer på Facebook samt en sammenligning og analyse af fire politikeres 

anvendelse af mediet i deres personlige branding. I disse afsnit tages der konkret 

udgangspunkt i afhandlingens problemformulering.  

 

Del 6. består af afhandlingens samlede konklusion, hvor vi, på baggrund af de forudgående 

dele samt underspørgsmålene, endeligt vil besvare problemformuleringen. Desuden udgør del 

6. også perspektiveringen, der har til formål at diskutere problemstillingen i et mere generelt 

og nuanceret lys på baggrund af de konklusioner, vi i afhandlingen når frem til. Nedenstående 

figur 1. giver læseren et klart overblik over afhandlingens opbygning. 
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2.0 Videnskabsteoretisk ramme 

I det følgende vil vi redegøre for specialets videnskabsteoretiske rammer samt anskueliggøre 

vores paradigme. Guba definerer et paradigme som: ”Et sæt af værdier som styrer vore 

handlinger – både hverdagshandlinger og handlinger forbundet med disciplinerede 

undersøgelser” (Guba i Darmer & Nygaard, 2005: 23). Paradigmet er således styrende for 

den måde, vi anskuer verden på og har derfor konsekvenser for den måde, vi behandler 

specialets problemstilling og vores genstandsfelt på. I forbindelse med videnskabelige 

undersøgelser eksisterer der en del forskellige paradigmer heriblandt ‟det positivistiske 

paradigme‟ og ‟det konstruktivistiske paradigme‟. Disse adskiller sig fra hinanden på tre 

niveauer: det ontologiske plan, hvor vi identificerer, hvad vores virkelighed er, det 

epistemologiske plan, hvor vi definerer, hvordan denne virkelighed erkendes og det 

metodologiske plan, hvor vi bestemmer, hvordan virkeligheden undersøges (Darmer & 

Nygaard, 2005: 24). 

 

2.1 Det positivistiske paradigme 

Positivisterne tager udgangspunkt i den naturvidenskabelige erkendelse og mener, at 

virkeligheden og sandheden eksisterer uafhængigt af menneskets erkendelse af den. 

Virkeligheden er derfor fysisk og målbar, og positivisternes ontologi er således realistisk. For 

at finde frem til sandheden er det, ifølge positivismen, nødvendigt at være så objektiv som 

muligt. Følelser og forudindtagede holdninger skal filtreres bort, da disse er uvidenskabelige 

og kan forhindre forskeren i at finde frem til sandheden. Den positivistiske epistemologi er 

derfor objektiv, og positivisterne ser sig selv i stand til at forholde sig neutralt til deres 

genstandsfelt - uden at påvirke det på nogen måde (Darmer & Nygaard, 2005: 26). 

Positivismen benytter sig typisk af deduktion og kvantitativ empiri som metodologi og 

opstiller hypoteser og forudsigelser, som efterfølgende afprøves på empirien, der er renset for 

subjektive fænomener som følelser og værdier. Jo flere gange hypotesen afprøves og 

bekræftes, desto nærmere mener positivisterne, at man kommer på sandheden. 

 

2.2 Det konstruktivistiske paradigme 

Konstruktivismen er positivismens modsætning. Konstruktivisterne mener, modsat 

positivisterne, ikke, at virkeligheden og sandheden findes, fordi den konstrueres af det enkelte 

menneske. Dermed er virkeligheden og sandheden en fortolkning, der er kontingent og 
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afhænger af øjnene, der ser. På det ontologiske plan er konstruktivisterne således 

relativistiske, fordi konstruktivisterne ikke kan afdække sandheden, men derimod kan søge at 

forstå, hvordan sandheden konstrueres hos deres genstandsfelt. Den konstruktivistiske forsker 

anser det heller ikke for muligt at forholde sig objektivt til empirien, fordi man, i 

interaktionen med genstandsfeltet, altid vil komme til at påvirke det i en bestemt retning. Den 

konstruktivistiske epistemologi er dermed subjektiv og metodologien kompleks (Darmer & 

Nygaard, 2005: 28).  

 

2.3 Det socialkonstruktivistiske paradigme 

Socialkonstruktivismen er opstået ud fra det konstruktivistiske paradigme. Her anses 

virkeligheden og sandheden stadig som en konstruktion - omend en social konstruktion - dvs. 

skabt gennem kollektive og sociale processer i stedet for individuelle. Andersen (2003) 

inddeler socialkonstruktivismen i forskellige former, hvoraf den mest radikale form antager, 

at virkeligheden kun eksisterer i kraft af menneskets mentale konstruktion af den (Andersen, 

2003: 34).  

 

Vi bekender os til det socialkonstruktivistiske paradigme, idet vi antager, at viden er socialt 

konstrueret. Den viden, som produceres i dette speciale, afspejler således ikke en objektiv 

virkelighed, men derimod en indsigt, der er fremkommet i interaktionen mellem os, vores 

genstandsfelt samt vores empiri - derfor kan vi heller ikke tilslutte os det positivistiske 

paradigme. Samtidig er vi af den overbevisning, at der findes en fysisk virkelighed, og at 

vores genstandsfelt eksisterer rent fysisk - dermed tager vi afstand fra den radikale 

socialkonstruktivisme. Vi er bevidste om, at vi har en forforståelse for vores genstandsfelt, 

som får betydning for tilgangen til feltet og dermed også for resultaterne – f.eks. er de svar, vi 

får fra vores interviewpersoner afhængige af de spørgsmål, vi stiller, og de afhænger igen af 

vores forforståelse af emnet. Den indsigt, vi kommer frem til i specialet, er dermed blot én ud 

af mange mulige.  

 

Vores socialkonstruktivistiske paradigme befinder sig indenfor konstruktivismen med en 

relativistisk ontologi, en subjektiv epistemologi samt en kompleks metodologi. Vi ønsker at få 

et indblik i, hvordan virkeligheden konstrueres i forbindelse med politikernes personlige 

branding på Facebook. Til dette vil vi tage udgangspunkt i et single casestudie, fordi vi 

mener, at vores case er fænomenafslørende (Andersen, 1990: 124), idet vi, i vores 
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undersøgelser af politikernes personlige branding på Facebook, ikke er stødt på tidligere 

videnskabelige undersøgelser af fænomenet. Vi vil desuden gøre brug af en kvalitativ metode, 

da vi ønsker at have en fortolkende og mikroorienteret tilgang til vores undersøgelse. Vi 

mener, at en sådan tilgang kan give os en dybere indsigt i og forståelse for vores 

genstandsfelt, end det ville være muligt ved en kvantitativ metode (Larsen, 2005: 136).  

 

3. 0 Identitetsteori 

I analysen af politikernes online-profiler og skabelsen af online-identitet har vi valgt at 

anvende Erving Goffmans” The Presentation of Self in Everyday Life” samt ”Consuming 

Life” af Zygmunt Bauman. Vi er bevidste om, at Goffmans værk er af ældre dato. Alligevel 

finder vi hans dramaturiske perspektiv relevant for vores opgave, idet det giver os mulighed 

for at undersøge, hvordan mennesker iscenesætter sig selv og forsøger at kontrollere de 

indtryk, andre mennesker danner sig af dem. Dette er interessant i forhold til de nye Web 2.0 

medier, hvor millioner af mennesker hver dag iscenesætter sig selv, men samtidig også 

forsøger at kontrollere de informationer om dem selv, som lægges ud til skue for omverdenen. 

Bauman producerer til stadighed tekster og teorier om det omkringværende samfund og 

menneskerne i det. Han er derfor mere nutidig end Goffman. ”Consuming Life” er et 

Baumans seneste værker, hvori han beskriver, hvordan forbrugersamfundet har gjort os alle til 

varer. Dette er interessant i forhold til vores emne, hvor politikerne forsøger at brande og 

sælge sig selv med deres online-profiler. Begge teoretikere har mange publikationer og et 

stort begrebsapparat bag sig. Det er ikke muligt for os at udfolde hele den teoretiske 

forståelsesramme i denne afhandling. Vi vil derimod forklare de temaer og begreber, som er 

relevante, og som vi vil gøre brug af i analysedelen. 

 

I det følgende vil vi mere uddybende forklare om henholdsvis Goffman og Baumans 

teoretiske synspunkter. 

 

3.1 Erving Goffman 

Goffman repræsenterer en interaktionistisk strømning i sociologien, og han beskæftiger sig 

med individernes præmisser på et mikrosociologisk plan. Goffmans forståelse for, hvordan 

mennesker hver dag fremstiller sig selv og deres liv for omverden, er en central del af vores 

analyse. Vi anskuer Web 2.0 medierne som en ny scene, hvorpå politikerne iscenesætter sig 

selv og ifører sig forskellige sociale identiteter.  
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3.1.1 Teatermetaforen 

Med det dramaturiske perspektiv præsenterer Goffman et begrebsapparat, som stammer fra 

teaterverdenen, hvor individer iscenesætter sig selv og optræder for andre i et forsøg på at 

give omverdenen et bestemt indtryk af deres person. Goffman definerer en optræden som: 

 

”all the activity of an individual which occurs during a period marked by his 

continuous presence before a particular set of observers and which has some 

influence on the observers” (Goffman, 1990: 32). 

 

Scenen danner rammen om individernes optræden. Goffman deler scenen op i to områder: 

front stage og back stage. Front stage er det område, hvor der optrædes, og den enkelte aktør 

retter sin optræden ind efter de til en hver tid gældende regler og normer i netop disse 

omgivelser. Tøjstil, smykker, kropssprog, ansigtsudtryk, intonation mm. fungerer som 

rekvisitter, også kaldet ‟sign vehicles‟, og hjælper den optrædende til at formidle det ønskede 

indtryk til publikum (ibid.: 32). Back stage er aktørerne skjult for publikums blikke og kan 

derfor træde ud af den rolle, som de optrådte med front stage. Ifølge Goffman er det i 

overgangen mellem front og back stage, at aktørerne er sårbare, og hvor man kan observere 

aktørerne iføre sig og fralægge sig roller og facader (ibid.: 123).  

 

3.1.2 Det sociale møde 

I det sociale møde mellem mennesker vil de involverede hver især afgive tegn for, hvordan de 

definerer mødet, og hvordan de ønsker at blive opfattet i den pågældende situation. De vil 

således forsøge at påvirke de andre aktørers opfattelse af mødet (ibid.: 17). Normalt vil de 

enkelte aktørers definition af situationen være mere eller mindre afstemt efter hinanden, 

således at der ikke opstår åben konflikt omkring definitionen. Dette betyder ikke, at der er 

decideret konsensus omkring, hvordan mødet skal opfattes. Men der er en forventning om, at 

de involverede hver især undertrykker deres oprigtige følelser omkring situationen for på 

denne måde at opnå en fælles definition, som alle kan være enige om, således at ingen er i 

tvivl om, hvilke regler der gør sig gældende i den pågældende interaktion (ibid.: 20).  

 

3.1.3 Indtryksstyring 

Den enkelte aktør vil altid forsøge at give publikum et bestemt indtryk af sig selv. Derfor vil 

aktøren overspille visse sider af sin personlighed og underspille andre sider, som 
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vedkommende ikke ønsker at få frem (Kristiansen, 2001: 358). Indtryksstyring handler, ifølge 

Goffman, om at undgå pinlige situationer og misrepræsentationer. Den optrædende forsøger 

således at styre publikums indtryk af sin person ved hjælp af forskellige ‟sign vehicles‟ 

såsom: tøjvalg, smykker, kropssprog mm. Samtidig er der også en forventning om, at 

publikum samarbejder med den optrædende om at undgå et sammenbrud i situationen ved, at 

de ser bort fra eventuelle fejltrin (ibid.: 202).  

 

Mennesket forsøger altså at udøve en form for informationskontrol over, hvilke oplysninger 

der skal være tilgængelig for omverdenen. I de daglige ‟face-to-face‟ interaktioner kan man 

sige, at vi kommunikerer på to plan: det bevidste og det ubevidste plan. Modtageren 

observerer kommunikationen på begge plan og bruger de samlede informationer til at danne 

sig et indtryk af personen. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilke informationer vi giver på det 

bevidste plan. Selvom målet er at fremstå så positivt som muligt, skal det stadig være et 

troværdigt billede, vi forsøger at tegne af os selv. Vi er med andre ord forpligtede til at være 

dem, vi udgiver os for at være (Kristiansen, 2005: 200), da det ellers kan være med til at så 

tvivl om ægtheden af den pågældende person generelt. 

 

”We must note that a false impression maintained by an individual in any one of 

his routines may be a threat to the whole relationship or role which the routine 

is only one part, for a discreditable disclosure in one area of an individual‟s 

activity will throw doubt on the many areas of activity in which he may have 

nothing to conceal” (Goffman, 1990: 71). 

 

Accept og troværdighed er nøgleordene i den forbindelse. De roller man spiller, og de facader 

man påfører sig, skal altså være troværdige, således at omverdenen kan acceptere dem. Når 

først en rolle eller facade er accepteret af de andre aktører, kan det enkelte individ anvende 

disse roller og facader som en del af sin identitet. Et individ bliver således en knage, hvorpå 

man kan hænge forskellige sociale identiteter alt efter, hvilket forum individet optræder i. En 

politiker vil eksempelvis indtræde i forskellige roller alt efter, om han er hjemme hos 

familien, om han er sammen med vennerne, om han er til debat i Folketingssalen eller bliver 

interviewet i TV.  
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3.1.4 Audience Segregation 

Hvis et individ skal kunne iklæde sig forskellige identiteter i forskellige situationer, kan det 

være nødvendigt at opdele sit publikum i forskellige grupper for at undgå misrepræsentationer 

og pinlige episoder.  

”(…) by audience segregation the individual ensures that those before whom he 

plays one of his parts will not be the same individuals before whom he plays a 

different part in another setting” (ibid.: 57).    

 

Vi tilpasser vores optræden alt efter den sociale sammenhæng, vi indgår i, fordi 

forventningerne hos de forskellige publikums ikke er de samme (Kristiansen, 2005: 203). 

Denne tilpasning sker så ubemærket som muligt, og publikum antager som oftest, at den 

karakter, som fremføres i deres tilstedeværelse, er den eneste karakter, som den optrædende 

besidder (Goffman, 1990: 56). 

 

3.2 Opsamling 

Goffmans dramaturiske perspektiv giver os mulighed for at analysere, hvordan politikernes 

online-identitet produceres, bekræftes og trues gennem de sociale interaktioner på Web 2.0 

mediet Facebook. I analysen vil vi ligeledes undersøge, hvilken effekt Facebook har på det 

selviscenesættende individ, og hvilke nye udfordringer mediet bringer med sig.  

 

3.3 Zygmunt Bauman 

Bauman har et utal af bøger og artikler bag sig og må i dag siges at være en af nutidens store 

samfundstænkere (Jacobsen, 2005: 446). Hans fokus er hovedsageligt på moral og etik og 

globaliseringen. Sidstnævnte er det tema, som vi vil fokusere på i vores anvendelse af 

Bauman. Bauman beskriver, hvordan globaliseringen og individualiseringen er med til at 

ændre samfundet og dets sammenhængskraft. Baumans beskrivelse af, hvordan mennesker i 

forbrugersamfundet konstant stræber efter at gøre sig selv til en attraktiv vare spiller en 

central rolle i forhold til den måde, vi har valgt at anskue fænomenet branding på nettet på.  

 

3.3.1 Forbrugersamfundet 

Ifølge Bauman er vi gået fra at være et samfund af producenter til en ny og mere flydende 

samfundsform, som han kalder forbrugersamfundet (Bauman, 2007: 54). I 
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forbrugersamfundet er der ikke længere faste familiemønstre med en skarp rollefordeling i 

hjemmet, og på arbejdspladsen er det mere reglen end undtagelsen, at man fra tid til anden 

søger nye udfordringer og skifter arbejdsplads. Også menneskets personlighed er blevet mere 

flydende, og Bauman mener, at man nu har mulighed for at vælge sin identitet flere gange i 

løbet af et helt liv.  

 

“The main attraction of shopping life is the offer of plentiful new starts and 

resurrections (chances of being born again). (…) the strategy of continuous 

attention to the making and the remaking of self-identity with the help of market-

supplied identity kits will remain the sole credible or „reasonable‟ strategy to 

follow in a kaleidoscopically unstable setting” (Bauman, 2007: 49). 

 

Som borger i forbrugersamfundet er det således muligt at vælge sig selv som et nyt ‟Jeg‟ igen 

og igen, og med de nye Web 2.0 medier er det tilmed muligt at besidde flere forskellige 

online-identiteter på én og samme tid. Og vi skifter vores identitet ud utallige gange for at 

sikre os, at vi til stadighed er en attraktiv og salgbar vare. Forbrugersamfundet er, ifølge 

Bauman, nemlig inddelt i dem eller det, der skal vælges og vælgerne - eller sagt på en anden 

måde, i varer og deres forbrugere. Det er derfor altafgørende, at den enkelte forbruger formår 

at adskille sig fra den grå masse, således at andre forbrugere får øje på dem (Bauman, 2007: 

12). “To consume‟ therefore means to invest in one‟s own social membership, which in a 

society of consumers translates as ‟saleability” (Bauman, 2007: 56) 

 

Hovedformålet med at forbruge i et forbrugersamfund er således ikke at få tilfredsstillet sine 

behov, men derimod at hæve den enkelte forbrugers status fra blot at være forbruger af 

forskellige varer til selv at blive en afsættelig og attraktiv vare (Bauman, 2007: 57). Det er her 

den personlige branding kommer ind i billedet, da det er alfa omega, at man får brandet sig på 

en sådan måde, at man fremstår som en interessant person, som andre gerne vil investere i.  

 

3.3.2 Valgfrihed og tryghed 

Forbrugersamfundet er, modsat tidligere samfund, præget af stor valgfrihed i forhold til, 

hvordan vi ønsker at leve vores liv, og, ifølge Bauman, er det administrationen af denne 

valgfrihed, der er en af de store menneskelige udfordringer i vor tid (Pedersen, 2007: 36).
 

Men et samfund, hvor intet er konstant, og hvor borgerne hver dag bliver mødt med nye krav 
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om forandring og fornyelse, skaber utryghed og usikkerhed i den enkeltes liv. Bauman mener, 

at individet i dag forsøger at genskabe trygheden ved at gøre sig selv til en vare. I 

forbrugersamfundet køber mennesket diverse ting i håb om at få tilfredsstillet et behov, når 

dette behov ikke længere er til stede, bliver varen kasseret (ibid.: 36). Den samme tendens kan 

iagttages i de menneskelige relationer, hvor det f.eks. ikke er unaturligt, at partneren udskiftes 

et par gange. Den konstante fornyelse af vores person sker således i et forsøg på at undgå at 

havne på lossepladsen sammen med alle de andre kasserede varer, som har mistet 

nyhedsværdien og dermed også omverdenens interesse. Men som Bauman konstaterer, er 

enhver fornyelse kortvarig: “Any insurance of security you acquire will need to be renewed 

once the ‟coming months‟ are over” (Bauman, 2007: 84). 

 

3.3.3 Online-identiteter 

“(…) transferring the experiments in self-identification into virtual space feels like an 

emancipation from the vexing constraints filling the offline realm” (Francis Jauréguiberry i 

Bauman, 2007: 115). Bauman mener, at Internettet har en frigørende effekt på det enkelte 

individ, fordi det her er muligt at afprøve forskellige identiteter, uden at det behøver at få 

konsekvenser i det virkelige liv. Samtidig er det muligt for et individ at opnå anerkendelse i 

cyberspace for en online-identitet, som vedkommende ikke praktiserer i det virkelige liv 

(Bauman, 2007: 114). Et eksempel herpå kunne være en homoseksuel, som endnu ikke er 

sprunget ud over for familie og venner, men som på nettet har fundet ligesindede, 

hvorigennem han kan udleve sin identitet som homoseksuel. På den måde kan nettet have en 

frigørende effekt for mennesker, som ønsker at udleve eller afprøve forskellige identiteter, der 

kan virke stigmatiserede i det virkelige liv.  

 

Bauman beskriver således, hvordan offline socialisering bliver oplevet som besværlig i 

forhold til online socialisering. I virkelighedens sociale face-to-face interaktioner er der altid 

en risiko for, at eventuelle bluffnumre i forhold til den valgte identitet bliver opdaget (ibid.: 

115). På nettet er denne risiko betydelig mindre, og skulle man blive opdaget, kan man altid 

logge af, slette sin profil og oprettet sig igen et andet sted som en ny person. Denne 

forholdsvis risikofrie interageren på nettet har, ifølge Bauman, også en betydning for den 

måde, hvorpå vi iagttager de øvrige aktører på nettet: 
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“In the internet game of identities, the ‟other‟ (…) is reduced to his or her hard 

core of thoroughly manipulable instrument of self-confirmation, stripped of most 

or all of the unnecessary bits irrelevant to the task still (…) tolerated in offline 

interaction” (Bauman, 2007: 115). 

 

Online socialisering er, for Bauman, ikke blot en frigørende mulighed for det enkelte individ, 

hvor han eller hun kan afprøve forskellige identiteter. Efterhånden har det udviklet sig til, at 

den primære socialisering, især blandt den yngre genration, sker gennem elektroniske medier 

såsom mobiltelefoner, Ipods og på Internettetet. Og det er ikke længere et valg, hvorvidt man 

ønsker at være online eller ej, for, som Germaine Greer konstaterer i Bauman: ”In the 

information age invisiblity is tantamount to death” (Bauman, 2007: 13). Konsekvensen for at 

være offline er således, efter Baumans mening, social død. Der er desuden en forventning om, 

at man stiller sig frem til offentligt skue og deler sig selv og sine tanker med omverdenen. 

Bauman kalder derfor vores samfund for:  

 

“a confessional society – a society notorious for effacing the boundary which 

once separated the private from the public, for making it a public virtue and 

obligation to publicly expose the private” (Bauman, 2007: 3).   

 

Og ifølge Bauman er online-aktørerne ikke blege for at afsløre intime detaljer omkring dem 

selv, og de uploader gladeligt billeder og personlige oplysninger til skue for omverdenen 

(ibid.: 2). De, der afstår fra at deltage i denne sociale nøgenhed, vil blive vendt ryggen: 

”Physical, social and psycical nudity is the order of the day” (Eugene Enriquez i Bauman, 

2007: 3). I forbrugersamfundet bliver grænsen mellem den offentlige og private sfære derfor 

langsomt udvisket.  

 

Som tidligere beskrevet har forbrugersamfundet fritstillet det enkelte individ til selv at vælge 

sit eget liv, sin egen identitet, job, ægtefælle mm., og man kan gøre sit valg om så ofte, som 

man lyster. Men det er obligatorisk, at man vælger et eller andet.  

 

“Changing identity, discarding the past and seeking new beginnings, struggling 

to be born again – these are promoted by that culture as a duty disguised as a 

privilege” (Bauman, 2007: 100). 
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3.4 Opsamling 

Med Baumans teori om det moderne samfund som et forbrugersamfund, hvor vi alle gør os 

selv til varer, er det muligt for os at iagttage, hvorledes de udvalgte politikere brander sig selv 

og forsøger at gøre sig selv til en attraktiv vare på nettet for at tiltrække vælgernes 

opmærksomhed. Endvidere kan vi forklare, hvordan kravet om konstant forandring får 

politikerne til stadigt at søge nye medier og nye områder for udfoldelsen af deres personlige 

branding. Baumans beskrivelse af et confessional society giver os desuden mulighed for at 

iagttage, hvordan politikerne stiller sig selv til skue for offentligheden ikke som offentlig 

figur, men som privatperson.   

  

4.0 Branding teori – “It’s a new brand world”  

Branding feltet har i de senere år gennemgået en udvikling, hvor man er gået fra den klassiske 

produkt branding til at se branding i et bredere perspektiv, der både kan omfatte branding af 

virksomheden (corporate branding) og branding af det enkelte individ (personlig branding). I 

overensstemmelse med specialets problemformulering har vi fokus på den personlige 

branding, hvorfor vi vil koncentrere os om netop dette område inden for branding. Til trods 

for at fænomenet ‟personlig branding‟ har eksisteret siden slutningen af 90‟erne (Peters, 

1997), findes der kun begrænset akademisk marketinglitteratur om begrebet. I vores søgen 

efter en forståelse for fænomenet har vi derfor set os nødsaget til at låne teorier og begreber 

fra beslægtede fagområder. Eftersom brandingen har sit udspring i marketingdisciplinen, vil 

vi hovedsageligt afdække det teoretiske grundlag for den personlige branding i lånte teorier 

inden for dette område – herunder branding teori generelt, produkt branding og corporate 

branding, da vi finder, at disse er velegnede til at danne en forståelsesramme for den 

personlige branding. 

 

I nedenstående figur 2. illustrerer vi, hvorledes de anvendte teorier spiller sammen og 

indvirker på hinanden. Overordnet kan teorikapitlet inddeles i tre hovedteoriafsnit; produkt 

branding, corporate branding og personlig branding. Pilene angiver, at vi i denne afhandling 

vil anvende produkt branding og corporate branding til at perspektivere samt danne os en 

forståelsesramme for den relativt nye og akademisk ubehandlede teori om personlig branding. 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figur 2. Afhandlingens branding teorier. Kilde: egen tilvirkning. 

 

4.1 Produkt branding – “A brand is more than a product” 

Branding og verbet at brande har direkte relation til den oprindelige betydning af ordet, der 

stammer fra USA, hvor man brandemærkede sit kvæg for at adskille og identificere det fra 

naboens. Branding-guruen David Aaker har ligefrem udråbt brandingen til at være 

hjørnestenen i marketing, og mange virksomheder ser efterhånden også brandingen som deres 

primære aktiv og hovedprioritet (Schultz et al., 2005:128).  

 

I forlængelse af den amerikanske brændemærkningsmetode handler branding, i den klassiske 

marketingforstand, om identifikation af et produkt og differentiering fra konkurrenterne 

(Keller, 2003: 3). Denne klassiske opfattelse og anvendelse af branding har primært været 

domineret af produkt brandingen, der har sine rødder i marketingdisciplinen. Ifølge Aaker & 

Joachimsthaler (2000: 52) er opfattelsen, at der bagved produkt brandet befinder sig et 

generisk produkt, men et brand er et løfte til forbrugeren om noget andet og mere end det 

generiske produkt. Eksempelvis skal der også lægges vægt på: brand personligheden, brand 

relationerne samt emotionelle virkemidler i kommunikationen over for forbrugerne (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000: 52; Morsing, 2002). Kendetegnende for produkt brandingen er, at den 

fokuserer på produktet som genstand for brandet, og den stræber efter at skabe en stærk 

markedsposition for et enkelt produkt eller en enkelt service. På samme måde har den 

personlige branding fokus på ét enkelt individs evne til at brande og skabe sig en stærk 

position inden for hans eller hendes pågældende felt – og på dette punkt smelter produkt 

brandingen således sammen med den personlige branding.  

 

Produkt branding teori Corporate branding teori 

Personlig branding teori 

Kritisk teori af  

personlig branding 



 23 

I overensstemmelse med den klassiske produkt branding skal et produkt forstås bredt og kan 

repræsentere: en fysisk vare, en service, en butik, en person, en virksomhed, et sted eller sågar 

en idé (Keller, 2003: 4). Netop produktet i skikkelse af en person har interesse for dette 

speciale, da personen f.eks. kan repræsentere en politisk figur. Dermed kan vi sætte 

lighedstegn mellem produkt og politiker. Produkt brandingen har hovedsageligt fokus på 

brandingen af produktet, dets karakteristika samt fordele, og ofte er produkt brands skabt på 

basis af markedskommunikation. Derfor spiller forbrugeren en central rolle. I den traditionelle 

produkt branding anskues forbrugeren dog ud fra et, set med nutidige øjne, lidt forældet syn, 

idet forbrugeren betragtes som en mere eller mindre passiv modtager af brandbudskaberne. 

Den klassiske branding beror således ikke på interaktion mellem brand og forbruger, men 

mere på passivitet. Sammenspillet mellem brand og forbruger kan dermed karakteriseres som 

envejskommunikation, hvor brandet udgør den aktive part. I denne sammenhæng er det 

vigtigt at understrege, at forbrugeren, ligesom det var tilfældet med produktet, skal forstås ud 

fra en bred definition – i denne afhandling vil forbrugeren typisk være lig med borgeren. 

 

4.2 Hvad er et brand?  

Ifølge Schultz (2004) kan et brand etableres ved hjælp af nogle helt grundlæggende præmisser 

og kan defineres således: 

 

”I udgangspunktet er brands et sammenhængende sæt af symboler og 

holdninger, som står for en særlig identitet og adskiller sig fra andre. (…) Selv 

om der er mange nuancer i debatten, indebærer branding alt andet lige 

forventninger om en ensartet, sammenhængende og distinkt oplevelse”. 

 

Ud over at brandet er et sæt af sammenhængende symboler og holdninger, der udtrykker en 

bestemt identitet, som er med til at adskille det fra andre brands, så skal brandet også vække 

anerkendelse og genkendelse hos forbrugeren. Brands kan defineres som symbolske mærker, 

der viser et tilhørsforhold eller ejerskab af artefakter til specifikke interessenter og 

symboliserer differentiering. Flere marketingfolk taler dog for, at et brand refererer til mere 

end blot de symbolske mærker og artefakter – at brandet f.eks. også omfatter: synlighed, 

omdømme og anerkendelse. Dette gælder især den personlige branding. Brands har altid 

været brugt symbolsk til at udtrykke identitet – hvad enten der er tale om et produkt eller en 

virksomhed etc. (Schultz et al., 2005: 25). Kendetegnende for den personlige branding er, at 
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brandet udgør navnet på personen kombineret med karakteristika som bl.a. individets 

udseende.  

 

I store træk kan man således definere et brand som et produkt, hvortil der er tilføjet flere 

dimensioner, som differentierer det fra andre produkter, der dækker samme behov (Keller, 

2003: 4). Derfor er et stærkt brand kendetegnet ved, at det adskiller sig fra mængden (Aaker 

& Joachimsthaler, 2000: 27). Det, der adskiller et brand fra dets konkurrenter, er forbrugernes 

forventninger og følelser til produktet, til brand navnet og til det, brandet står for (Keller, 

2003: 4). Den helt store udfordring for brands‟ne ligger derfor i at skabe og vedligeholde en 

ensartet oplevelse af tilhørsforhold til forbrugerne og differentiering fra konkurrenterne. Hvis 

ikke de er i stand til at overkomme denne udfordring, kan det resultere i, at forbrugerne finder 

dem utroværdige. Det er derfor af afgørende betydning, at et brand lever op til det, det lover 

(Aaker & Joachimsthaler, 2000: 9). 

 

4.3 Corporate Branding – ”Living the brand” 

Corporate branding stammer fra marketingdisciplinens konceptuelle oprindelse for branding 

dvs. private virksomheders markedsføring af produkter som mærkevarer. Ifølge Morsing 

(2002) handler corporate branding om at gøre selve virksomheden til en mærkevare, og 

dermed bringes virksomheden bag produktet i fokus som genstand for brandet. Fænomenet 

corporate branding har altså som sin vigtigste opgave at sætte større fokus på virksomheden 

som en styrke til differentiering, og hele virksomhedens identitet og værdier inkorporeres i 

brandet. Overfører man denne tankegang til den personlige branding, vil det sige, at der skal 

større fokus på personen, dennes identitet og værdier som en styrke til differentiering. I 

modsætning til produkt brandingen, der er centreret om branding af produktet, dets 

karakteristika og fordele, koncentrerer corporate branding sig om at brande selve 

virksomheden. En af de væsentligste forskelle imellem et corporate brand og et personligt 

brand er imidlertid, at det personlige brand repræsenterer selve produktet, og brandet udgør 

typisk personens navn, hvorimod virksomheden repræsenterer et produkt og er genstand for 

brandet, når der er tale om corporate branding. 

 

4.3.1 Hvorfor corporate branding? 

Corporate branding skal hjælpe virksomheden til, gennem individuelle udtryk som symbolske 

mærker og artefakter, at vise, hvem den er, og hvad den står for. På samme måde er det 
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vigtigt, at det personlige brand klart og tydeligt udtrykker, hvem personen er, og hvad 

personen står for. Dog lægges der i den personlige branding ikke i lige så høj grad vægt på 

symbolske artefakter, men mere på personligheden. Generelt har brands gjort det lettere for 

virksomheder at skabe opmærksomhed og anerkendelse omkring deres brands, samtidig har 

de også været medvirkende til, at forbrugerne har fået forskellige forventninger til de løfter, 

brandet giver (Schultz et al., 2005: 25, 26). Det kan være løfter om en speciel kvalitet, en unik 

oplevelse eller en personlig identitet. Ifølge Schultz et al. (2005: 26) skal corporate branding 

få virksomheden til at udtrykke sin særskilte identitet over for stakeholderne, men samtidig 

involvere stakeholderne. Corporate brands må dermed stå ansigt til ansigt med forventninger 

om troværdighed og autenticitet. Et personligt brand indebærer ligesom et corporate brand 

forventninger og løfter om eksempelvis: specifikke holdninger, personlig identitet og brand 

personlighed – derfor har forbrugerne også forventninger om troværdighed og autenticitet, når 

det gælder personlig branding. Kendetegnende for corporate branding er, at virksomheden 

kigger mere indad, hvor produkt branding primært er koncentreret udadtil mod forbrugeren. I 

corporate branding universet må virksomheden først kigge indad for dermed at kunne 

identificere virksomhedens identitet, inden den kan kommunikeres udadtil. Evnen til at kigge 

indad spiller også en central rolle for det personlige brand, da individet tilsvarende må 

identificere sin identitet, værdier og personlighed, inden disse kan kommunikeres ud til 

omverdenen.  

 

Ud over at corporate branding skal få virksomheden til at kigge indad og identificere sin 

identitet, så bygger begrebet også på en idé om, at virksomheden og alt hvad den står for er 

mobiliseret til at interagere med stakeholderne, som virksomheden opfordrer til dialog 

(Schultz et al., 2005: 12). Dermed fokuserer corporate branding i høj grad på interaktionen 

mellem virksomheden og forbrugerne som en nøglefaktor til virksomhedens 

konkurrenceevne. Dette fokus på forbrugerinvolvering stemmer godt overens med den 

personlige branding, der ligeledes bygger på interaktion og dialog mellem det personlige 

brand og omverdenen. At benytte begrebet branding på virksomheder og personer hellere end 

på ting og idéer vidner i den grad om en stærk relation til mennesker. Især på dette punkt 

adskiller corporate branding sig fra den klassiske produkt branding. Corporate branding tager 

bl.a. hensyn til, at billedet af forbrugerne har ændret sig – forbrugeren er blevet mere end blot 

en forbruger. I modsætning til produkt brandingen er forbrugeren, i et corporate branding 

perspektiv, ikke længere passiv modtager af brandbudskaber og produkter, men er blevet 

aktiv medproducent af brandbudskaber og bidrager således til virksomhedens værdiskabelse. 
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Dette ændrede forbrugersyn er illustreret i nedenstående model, hvor den første kasse viser 

den envejskommunikation, der typisk præger den traditionelle produkt branding. Den stiplede 

pil fra forbruger til brand illustrerer passiviteten, og pilen fra brand til forbruger understøtter, 

at brandet udgør den aktive part i kommunikationen. Den anden kasse viser derimod, at der er 

sket en markant udvikling i interaktionen mellem brand og forbruger – som pilene antyder, 

deltager alle parter aktivt i brand kommunikationen, og der er sågar opstået en 

kommunikation forbrugerne imellem.  

 

 

 

 

 

 

            

Figur 3. Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Schultz (2008)
4
. 

 

Et konkret, og for dette speciale relevant, eksempel til illustration af figur 3. er de mange 

brand communities for eller imod den ene eller den anden politiker på Facebook. Her kan man 

bl.a. blive tilhænger og aktivt medlem af den nye statsministers brand community, og der er 

tilmed mulighed for at komme i dialog og debattere med brandet, Lars Løkke Rasmussen, der 

udgør det centrale fokus i kommunikationen. Få dage inden hans jomfrutale i Folketinget som 

statsminister opfordrede Lars Løkke sine tilhængere til at komme med gode idéer til talen – 

denne opfordring resulterede i intet mindre end 211 kommentarer fra tilhængerne til brandet 

Lars Løkke, men på samme tid kommenterede tilhængerne også internt på hinandens indlæg. 

Efterfølgende takkede Lars Løkke for de mange kommentarer, og således opstod der en ny 

interaktion og kommunikation imellem ham og tilhængerne. Som eksemplet illustrerer, har 

navnlig Internettet banet vejen for ændringen i interaktionen mellem brand og forbruger, og 

på mange måder har nettet skabt et oplagt ‟sted‟, hvor parterne kan interagere (jf. kapitel 6. 

Web 2.0 medier). Denne kommunikation skaber et ‟tættere‟ bånd parterne imellem, og 

virksomheden har således mulighed for at få et bedre indblik i forbrugernes holdninger samt i 

markedets bevægelser. 

 

                                                 
4
 Kongeforelæsning d. 18.11.2008 på CBS om Corporate Branding ved Majken Schultz 

Brand               Forbruger 

Brand 

 

 

Forbruger                     Forbruger 
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4.3.2 Corporate branding identitet 

Corporate branding er baseret på en krydsdisciplinær anskuelse, hvor en af de centrale idéer 

går på at kommunikere ud, hvem virksomheden er, dvs. organisationsidentiteten (Schultz et 

al., 2005: 24). Derfor fokuserer corporate branding også på at udvikle stakeholder 

relationerne – både de interne og de eksterne, således at disse aktivt bidrager til definitionen 

af virksomhedens identitet. Et af begrebets grundprincipper omfatter nemlig identitet. Ifølge 

Morsing (2002) er corporate branding et udtryk for den moderne forbrugers søgen efter en 

identitet – dvs. en søgen efter at få svar på, hvem virksomheden er. I denne forbindelse er det 

derfor relevant at nævne begreberne: brand identitet og brand image, der også har stor 

relevans for branding generelt og i særdeleshed for den personlige branding (jf. afsnittet om 

personlig branding). Ifølge Aaker (1996) defineres begreberne således: 

 

 Brand identitet: hvordan virksomheden ønsker at blive opfattet af 

målgruppen. 

 Brand image: hvordan virksomhedens identitet bliver opfattet af 

målgruppen. 

 

Ethvert brand har brug for en brand identitet – dvs. en vision for, hvordan brandet bør opfattes 

af målgruppen (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 27). Brand identiteten er dermed en langsigtet 

strategi. For at finde frem til denne identitet må brandet stille sig selv det centrale spørgsmål: 

Hvem er jeg? Det er vigtigt, at identiteten er tro mod virksomheden, og at den er bygget op 

omkring substans (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 72). På samme måde bør det personlige 

brand være bygget op omkring en brand identitet, der først og fremmest er tro mod personen, 

men som ligeledes er baseret på substans – hvis ikke dette er tilfældet, kan det resultere i, at 

brandet kommer til at virke vagt og utroværdigt. Kendetegnende for et stærkt brand er, at det 

har en klar og fokuseret brand identitet, dvs. et sæt af associationer, der søges skabt eller 

vedligeholdt (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 43). Disse associationer er konkrete løfter til 

forbrugeren, og derfor spiller kommunikationen en afgørende rolle. Et brand image har 

derimod fokus på brandets nuværende associationer og udgør således en mere kortsigtet og 

taktisk strategi, men begge elementer bør indgå i brandingen. I overensstemmelse med 

afhandlingens empiriske materiale vil vi primært fokusere på brand identiteten, hvorfor vi 

ikke afdækker brand imaget yderligere. 
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Både i teori og i praksis er differentiering et af hovedformålene, og derfor er identiteten et 

centralt element i corporate branding. Virksomheden må først og fremmest vide, hvem den 

selv er, for at stakeholderne også kan vide, hvem virksomheden er. Den identitetsbevidsthed, 

der kendetegner corporate branding bør gå igen i den personlige branding, hvor differentiering 

ligeledes er en vigtig faktor, og hvor det er afgørende, at individet for kommunikeret ud til 

omverdenen, hvem personen er, og hvad der gør personen differentieret. Hvis et brand ikke 

differentierer sig fra konkurrenterne, har forbrugerne ingen forudsætning for at vælge brandet 

frem for andre brands. Både i corporate branding såvel som i personlig branding skal fokus 

derfor ligge på, hvad der er unikt i forhold til konkurrenterne. 

 

4.4 Personlig Branding –”One man – One brand” 

Personal branding – eller på dansk personlig branding er et af de mest omdiskuterede emner 

inden for branding. Dette stemmer godt overens med, at der inden for de senere år generelt 

har været en stigende tendens til, at mennesker søger efter en individuel identitet og unikhed. 

Vi lever i en mere og mere kompleks verden, hvor der skal foretages mange valg, og hvor 

individernes kamp om forbrugernes gunst i den grad er blevet sat på dagsordenen. Netop et 

stærkt personligt brand kan lette denne kompleksitet og valgproces. Derfor er det også blevet 

mere og mere relevant at tale om begrebet personlig branding. Som tidligere nævnt har 

fænomenet været populært siden slut 90‟erne, hvor Tom Perters for første gang omtalte 

begrebet (Peters, 1997). Overordnet mener Peters (1997), at der er et behov for, at man, i 

denne nye brand verden og individualiserede tidsalder, skaber sit eget brand, er synlig og 

skiller sig ud fra mængden. Den generelle udfordring for brands‟ne ligger bl.a. i at gøre sig 

bemærket, blive husket, ændre opfattelse og skabe tætte forbrugerrelationer (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000: 27).  

 

Hvis man vil udvikle sig selv som et brand, gælder det derfor om at identificere de kvaliteter 

og karakteristiske træk, som gør én forskellig fra andre – præcis ligesom det er tilfældet både i 

produkt brandingen og i corporate branding. I teorien har alle mulighed for at skabe deres eget 

individuelle og værdifulde brand (Peters, 1997). Dog skal det enkelte individ gøre op med sig 

selv, hvad det gerne vil være kendt for – synligheden skal have et formål – og personen bør 

fokusere på, hvad der bringer værdi til brandet (Peters, 1997). Nøglen til personlig branding 

er ifølge Peters (1997) mund-til-øre marketing – derfor mener han, at det er vigtig at pleje 

netværket af: venner, kollegaer, forbrugere, vælgere etc.  
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4.4.1 Personlig branding vs. Produkt og Corporate branding 

Det meste af den viden, der eksisterer om brands generelt kan også anvendes på personlig 

branding (Schultz, 2004). Som det fremgår af ovenstående afsnit trækker den personlige 

branding både på elementer fra den klassiske produkt branding, men også på aspekter fra 

corporate branding. Eksempelvis går den høje grad af forbrugerinvolvering fra corporate 

branding igen i den personlige branding – man anerkender dermed, at forbrugeren er en 

indflydelsesrig medspiller. Derudover forsøger man, ligesom det er tilfældet med 

virksomhederne, at gøre selve personen til en mærkevare samt kommunikere ud, hvem 

personen er. Og i overensstemmelse med produkt brandingen er det vigtig, at det personlige 

brand fokuserer på sine kvaliteter og sin evne til at brande og skabe sig en stærk position på 

markedet. Fælles for teorierne er, at det personlige brand har som en af sine vigtigste opgaver 

at identificere og differentiere.  

 

Branding kan altså ikke kun benyttes i forbindelse med produkter, services og virksomheder – 

en person kan også betragtes som et brand (Keller, 2003: 22). Hvad angår personlige brands 

giver brandaspektet ofte sig selv i form af personens navn – vedkommende gør således brug 

af Mig A/S navnet (Peters, 1997), og individernes image er som regel veldefinerede på 

forhånd. Dette gælder især politikerne, der hyppigt optræder i de traditionelle medier og som 

kæmper om det offentliges anerkendelse og accept i deres søgen efter at skabe et stærkt og 

eftertragtet brand image. Som regel har de fleste borgere dannet sig en mening om den enkelte 

politiker på forhånd. Helt overordnet handler personlig branding som nævnt om at gøre selve 

personen til en mærkevare – personen bliver dermed genstand for brandet, men fælles for de 

personlige brands er, at de appellerer til vores følelser og skaber stærke præferencer (Schultz, 

2004). Det, der kan være med til at differentiere et personligt brand, er brandets performance, 

men det kan også være mere uhåndgribelige faktorer som symbolik eller følelser, der relaterer 

sig til den måde brandet repræsenteres på (Keller, 2003: 4). Netop de uhåndgribelige 

associationer skaber ofte konkurrencemæssige fordele og adskillelse for det personlige brand. 
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4.4.2 Personlig brand identitet 

Ifølge Schultz (2004) bygger et personligt brand på individets identitet og evne til at udtrykke: 

 Hvad er hans/hendes personlige værdier? 

 Hvem er han/hun? 

 Hvad står han/hun for? 

 Hvordan iscenesætter han/hun sig selv? 

 

Det gælder for al branding, at man skal være i stand til at reflektere over og 

viderekommunikere; hvem man er, og hvad man står for (Schultz, 2004). I forbindelse med 

den personlige branding vil det sige, at personen skal reflektere over, i hvor høj grad 

vedkommende vil brande sig på sin personlighed og eller på sine faglige kompetencer
5
. Men 

et stærkt personligt brand må altid bygge på individuel identitet og personlig integritet 

kombineret med villigheden til at udvise flere personlige følelser (Schultz, 2004). Det gælder 

derfor om at finde sit eget personlige og særlige udtryk. Ofte tiltrækkes vi forbrugere nemlig 

af personlige brands, der står for noget unikt, og som vi kan genkende (Schultz, 2004), og det 

er ene og alene det enkelte individ der definerer, hvad der gør personen unik og differentieret 

(Schultz et al., 2005: 64). Unikheden karakteriserer det enkelte individ, og differentieringen 

beskriver, hvem individet er sammenlignet med konkurrenterne (Schultz et al., 2005: 74). 

Udfordringen for det personlige brand er således at identificere dets egen unikhed på en måde, 

der differentierer personen fra andre brands. Ifølge Aaker og & Joachimsthaler (2000: 88) er 

differentieringen nemlig nøglen til et stærkt brand. 

 

4.4.3 Interaktionen mellem det personlige brand og borgeren 

I corporate branding taler Schultz et al. (2005: 69) om, at unikhed og differentiering ofte er 

forankret i det, man betegner som brand essensen. Denne brand essens er også væsentlig, når 

man beskæftiger sig med fænomenet personlig branding. Vi mener desuden, at brand essensen 

ligeledes omfatter brand visionen. Både unikheden og differentieringen spiller som nævnt en 

afgørende rolle for det personlige brand, og det er vigtigt at understrege, at personen både må 

kigge indad såvel som udad for at identificere disse to elementer. Schultz et al. (2005: 69) går 

dog et skridt videre, idet de mener, at unikheden og differentieringen ligeledes bygger på en 

relationsbaseret tilgang, der gør brandet mere tilpasset og fleksibelt. Overført til den 

personlige branding vil det sige, at brandet betragtes i et mere interaktivt perspektiv, og man 

                                                 
5
 Dette aspekt vil blive nærmere behandlet i Kap. 13 i analysen af de fire politiker-profiler. 
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anerkender således, at brandet også skabes i interaktion med omverdenen. Ved at have fokus 

på både den essensbaserede og den relationsbaserede tilgang bliver det enkelte individ tvunget 

til selvrefleksion og selvdefinition, men også til en orientering udadtil mod omverdenen. Det 

personlige brand bør, ligesom corporate branding, have fokus på begge tilgange og se disse i 

et dynamisk perspektiv. I specialets konkrete tilfælde bygger den relationsbaserede tilgang på 

en større involvering af borgerne – dvs. på relationen og interaktionen mellem brandet 

(politikeren) og borgeren.  

 

Når det personlige brand har fokus på begge tilgange, skal det stille sig selv de centrale brand 

essens og vision spørgsmål: Hvem er jeg? og Hvad står jeg for?, der bidrager til at udtrykker 

individets identitet og image. I henhold til den relationsbaserede tilgang bør brandet også 

stille sig selv spørgsmål som: Hvad karakteriserer mit forhold til borgerne? og Hvilke 

forventninger har borgerne til mig som individ? Forskellen mellem den essensbaserede og 

den relationsbaserede tilgang er altså, at den relationsbaserede også tager det omgivende miljø 

med i sine betragtninger.  

 

Nedenstående figur 4. viser relationen mellem det personlige brand (politikeren) og borgerne 

samt de aspekter, der vedrører denne relationen. Vi har valgt at inddele de fire brandaspekter i 

henholdsvis et internt og et eksternt fokus – brand identitet og brand værdier udgør således 

det interne fokus, og brand image samt brand relationer udgør det eksterne fokus. I store træk 

er disse fire aspekter med til at danne brand essensen og skaber således en vision for det 

personlige brand. Vi har tidligere behandlet både brand identiteten og brand imaget, hvorfor 

vi ikke vil komme nærmere ind på dem her. Brand værdierne kan eksempelvis være brand 

personligheden, dvs. personlige karakteristika såsom: humor, venlighed, ærlighed, 

troværdighed etc. Derudover skal brandet også reflektere over sin rolle i relation til borgerne 

– dvs. brand relationerne. Typisk fungerer politiker brandet som en slags rollemodel for 

borgerne, og hvis politikerne ikke lever op til denne rolle, kan det få alvorlige konsekvenser 

for det personlige brand. Ethvert personligt brand med en vis strategisk tilgang til sig selv bør 

derfor stille disse spørgsmål og nøje reflektere over sin ageren ud fra svarene. 
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    Figur 4. Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Schultz, 2005: 70 

 

 

Som figur 4. illustrerer, skal den personlige branding ses som en cyklisk proces, der hele tiden 

er i gang. Alle figurens brandelementer og spørgsmål er med til at definere det personlige 

brand, og som modellen viser, befinder brandet sig på mange måder i en konstant 

skabelsesproces, hvor de forskellige brandelementer udvikles i interaktion med det 

omgivende miljø. Dermed placeres brandet også i en mere social interaktion, og selve 

refleksionsprocessen foregår i højere grad i den offentlige sfære. Den individuelle identitet 

skabes således via sociale relationer, der inkluderer interrelationer mellem selvdefinition og 

andres opfattelse af, hvem individet er (Schultz et al., 2005: 38). Derfor hviler den personlige 

branding i høj grad på ekstern kommunikation og synlighed. Når man betragter det personlige 

brand ud fra dette brand essens- og relationsperspektiv fremgår det klart, at brandet både må 

kigge indad, men også udad for bl.a. at identificere sin brand identitet, sin unikhed, og sit 

brand image. Modellen er netop et værktøj til dette formål.  

 

4.5 Kritisk teori af personlig branding 

Ikke alle er enige om, at de allerede eksisterende branding teorier – herunder den klassiske 

produkt branding og corporate branding – kan overføres og anvendes på den personlige 
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branding. Ifølge kritikere repræsenterer den personlige branding mindst to udfordringer for 

marketingfolk: en teoretisk og en praktisk (Shepherd, 2005). Set ud fra et teoretisk perspektiv 

mener kritikerne, at det kan diskuteres, hvorvidt de basale marketingprincipper kan overføres 

til den personlige branding som disciplin. Den praktiske udfordring ligger i marketingfolkenes 

måde at håndtere den personlige branding på – dvs. evnen til på en effektiv måde at 

inkorporere marketingaktiviteterne i det personlige brand. Forsøget på at overføre mainstream 

marketingprincipper på ikke-konventionelle begreber som personlig branding (individer) er 

stadig til stor debat og er på flere måder problematisk (Shepherd, 2005).  

 

Eksempelvis mener Shepherd (2005), at der er betydelige konceptuelle og praktiske 

problemer med hensyn til brugen af marketingprincipperne i politisk marketing, da disse bl.a. 

kan være i modstrid med de ideologiske principper. Derudover benyttes der ofte en 

forbrugerorienteret tilgang inden for marketing – dvs. en tilgang, hvor man tilgodeser 

forbrugernes behov. En overdreven brug af denne tilgang inden for politisk marketing kan 

resultere i et mistet fokus på den fundamentale politiske ideologi (Shepherd, 2005). 

Udfordringen ligger derfor i, hvordan individet vil brande og tilbyde sig selv som et produkt 

formet efter forbrugerkrav. Dog bør det personlige brand ikke undergå en personlig makeover 

– det vil gøre brandet utroværdigt. En af de væsentligste faktorer i markedsføringen af det 

enkelte brand er personligheden, og det personlige brand fokuserer typisk på udvalgte 

personlige attributter og kompetencer – dvs. en personorienteret tilgang – og udelukker 

dermed andre. Ifølge Shepherd (2005) er der imidlertid en uundgåelig konflikt hvad angår 

fænomenet personlig branding – på den ene side forventes det, at individet lever op til den 

forbrugerorienterede tilgang, på den anden side skal individet etablere et sandfærdigt brand 

image, der bygger på et unikt sæt af attributter.  

 

4.5.1 Et personligt brand er ingen garanti for succes 

I den virkelige marketing verden er der som regel ikke den store forskel på at markedsføre en 

person, et produkt eller en virksomhed (Shepherd, 2005). Forskellen ligger i, at det typisk er 

de intuitive og mere uformelle tilgange, der præger den personlige branding (Shepherd, 

2005). Som nævnt mener Tom Peters, at alle har mulighed for at skille sig ud og skabe deres 

eget individuelle og værdifulde brand. Dette udsagn er Shepherd (2005) uenig i, da han 

mener, at det at have et personligt brand ikke er en garanti for succes i sig selv – det er 

konkurrencen for stor til. Især Internettet har bidraget til den øgede konkurrencesituation 
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inden for branding feltet, og kun få vil opnå det høje succesniveau (Shepherd, 2005). 

Kendetegnende for den personlig branding er, at den har en mere selvcentreret og 

individualistisk tilgang til marketing end de traditionelle branding teorier. Derfor mener 

Schultz (2004), at der kan være risiko for, at den personlige branding resulterer i en iscenesat 

og tom selvpromovering – et overdrevent fokus på enkelte brandelementer som unikhed og 

differentiering kan sågar ende i narcissisme, hvilket i sidste ende kan frastøde forbrugerne. 

Som figur 4. illustrerer, er personlig branding en cyklisk proces, og alle figurens 

brandelementer er med til at definere det personlige brand – derfor vil et ensidigt fokus på 

eksempelvis brand image eller brand værdier være uhensigtsmæssig. Derudover kan man 

sætte spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden er individets ‟sande‟ jeg, der bliver 

fremhævet i jagten på et unikt personligt brand, idet brandet etableres ud fra idéen om, 

hvordan man ønsker, at offentligheden skal opfatte én. Når først det enkelte individ har 

defineret sit personlige brand, er det tvunget til at indtage rollen som dette specifikke brand, 

der således dikterer, hvem personen er (Shepherd, 2005). 

 

Som tidligere nævnt mener Aaker & Joachimsthaler (2000), at brandet bør være klart, enkelt 

og fokuseret – alligevel er det normalt, at individer udvikler flere roller, personligheder og 

images (Shepherd, 2005). Dette er imidlertid en ulempe, hvis brandet anvender de gængse 

marketingprincipper, da der kan opstår en konflikt imellem disse forskellige sider af personen. 

Netbrugere, der regelmæssigt interagerer via computeren, er i særlig risiko for at udvikle flere 

identiteter (Shepherd, 2005).  

 

4.6 Branding på Internettet – Online branding 

I behandlingen af dette afsnit vil vi benytte Aaker & Joachimsthaler (2000) til trods for, at vi 

er opmærksomme på, at denne marketinglitteratur er ni år gammel, og at nettet har 

gennemgået store forandringer i netop disse år. Overordnet mener vi dog, at Aaker & 

Joachimsthalers teori om branding på Internettet stadig er relevant for nutidens branding 

aktiviteter på nettet, da grundprincipperne for brandingen ikke som sådan har ændret sig.  

 

Som nævnt i afsnittet om corporate branding har Internettet virkelig sprunget rammerne for 

kommunikation og branding – ikke mindst den personlige branding. Aaker & Joachimsthaler 

(2000: 230) er enige om, at Internettet generelt har haft en stor indvirkning på brands, og på 

mange måder kan man sige, at branding gennem nettet er mere direkte, end noget produkt kan 
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være (Peters, 1997). Kendetegnende for nettet er, at det er all about experiences (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000: 233), og dette oplevelsesaspekt bør linkes til brandet – især på dette 

punkt adskiller mediet sig betragteligt fra andre branding kanaler. Via nettet kan brands skabe 

synlighed, opbygge associationer og forstærke loyaliteten, men brands – der også har en 

offline tilstedeværelse, hvilket er tilfældet for de personlige brands, vi har fokus på – bør ikke 

blot se nettet som endnu et medie i rækken. Nettet skal hellere ses som et 

kommunikationsværktøj og en integreret del af hele brandingen (Aaker & Joachimsthaler, 

2000: 255, 258). Endelig er det vigtigt, at brandets netaktiviteter reflekterer og understøtter 

brandet (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 243).  

 

4.6.1 Online branding – en social oplevelse 

Branding via de traditionelle reklamemedier og kommunikationsværktøjer er ikke altid 

tilstrækkeligt, og det kan derfor være en fordel, især for personlige brands, at ty til mere 

alternative branding kanaler såsom interaktive web-medier (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 

27). Det være sig Facebook, Blogs, personlige hjemmesider, Twitter etc. Eksempelvis er 

offentlige personer som politikere for alvor begyndt systematisk og strategisk at benytte 

Internettet til online branding og derigennem udforske mulighederne for at udvikle og styre 

deres personlige brands. Internettet kan således benyttes som et supplement til de mere 

traditionelle medier – et af nettets fordele er, at det eksempelvis kan indeholde mere 

information end de fleste andre medier, hvilket kan motivere forbrugeren til bl.a. at lære 

brandet bedre at kende. Et stærk personligt brand vil alt andet lige generere flere besøgende 

på sin online-profil, hjemmeside etc. end et mere ukendt brand. Derudover er de traditionelle 

reklamemedier ofte passive i deres kommunikation og uden involvering fra forbrugerne – 

derfor er sandsynligheden relativt lille for at skabe en tæt relation gennem disse (Aaker & 

Joachimsthaler, 2000: 232, 271, 272). I modsætning til mange af de traditionelle medier har 

Internettet i den grad banet vejen for en større forbrugerinvolvering og dermed en ‟tættere‟ 

relation mellem brand og forbruger (jf. figur 3. i afsnittet om corporate branding). 

Eksempelvis kan brandets hjemmeside og eller profil tilbyde værdi i form af informationer, en 

social oplevelse etc. (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 242). Den sociale oplevelse forekommer 

ofte på de web-steder, hvor der eksisterer en interaktion (Facebook, blogs etc.) – dvs., at 

forbruger og brand er aktivt involveret og engageret. I disse tilfælde kan de interaktive 

netmedier styrke relationerne. 
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I det 21. århundrede har vi på alle måder givet os hen til den digitale massekommunikations 

verden såvel brands som forbruger, og ifølge Aaker & Joachimsthaler (2000: 230) er de 

stærke brands dem, der forstår at udnytte nettet som et værktøj. Faktisk kan nettet skabe 

brands via dets egen unikke kommunikationskanal (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 42, 230) – 

dette er dog ikke tilfældet for de personlige brands, som vi har fokus på i dette speciale, men 

nettet kan uden tvivl bidrage til styrkelsen og effektiviteten af den personlige branding. 

Antallet af brands, der har etableret sig på nettet, har da også været stærkt stigende inden for 

de senere år (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 230). Og nettet som medium er specielt velegnet 

til den personlige branding, da det har en evne til at personalisere brand oplevelsen – i det 

hele taget kan nettet stimulere en brandkommunikation, der ellers ikke ville have fundet sted 

(Aaker & Joachimsthaler, 2000: 234). Interaktionen mellem brand og forbruger i en Web-

kontekst kan således skabe potentiale for en meningsfyldt social oplevelse, der ikke finder 

sted via de mere konventionelle reklamemedier (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 234). 

Derudover har nettet givet det personlige brand mulighed for at få førstehåndsreaktioner såvel 

gode som dårlige, og navnlig Web 2.0 medierne (Jf. Kap. 6. Web 2.0 medier) er et oplagt 

værktøj til dette formål.  

 

5.0 Personlig branding og ethos 

5.1 Vi er alle varer 

Vi lever i dag i et markedsgjort samfund, der er centreret omkring salg og forbrug af varer. 

Denne tendens gør, ifølge Bauman (2007: 6), sig ikke blot gældende for materielle ting, men 

også på mennesker, fordi vi, som borgere, er nødt til at gøre os selv til en attraktiv vare for at 

blive accepteret i et forbrugersamfund: 

 

“(…) the activity in which all of them are engaged (whether by choice or 

necessity, or most commonly both) is marketing. The test they need to pass in 

order to be admitted to the social prizes they covet demands them to recast 

themselves as commodities: that is, as products capable of catching the 

attention and attracting demand and costumers”.    

 

Bauman mener således, at det i vores samfund er altafgørende, at vi gør os selv til varer, men 

hvis denne vare ikke blot skal forsvinde i mængden af det enorme udbud, må man forsøge at 

adskille sig fra den grå masse, og derfor er det relevant at tale om personlige branding. Som vi 
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etablerede i kapitel 4. om branding teori, handler personlig branding om at synliggøre sig selv 

og sine personlige kompetencer. Det indebærer, at det enkelte individ er nødt til at stille sig 

frem til offentligt skue og dele ud af sig selv til omverdenen, fordi fysik og psykisk nøgenhed 

er på dagsordenen i vores markedsgjorte samfund – ”a society notorius for effacing the 

boundary which once seperated the private from the public” (Bauman, 2007: 3). Denne 

nøgenhed og tvang-til-tale går godt i spænd med tanken om mennesket som en vare. For at 

gøre andre forbrugere interesseret i én er man nødt til at sælge sig selv og give en del af sig 

selv for at kunne påkalde sig de andres opmærksomhed i den overflod af individer, som også 

forsøger at markedsføre sig. Og har man først givet et stykke af sig selv, er man næste gang 

nødt til at give endnu mere og lidt til for at fastholde de andres interesse – dermed vil man 

langsomt blive totalt afklædt – ”Physical, social and psychical nudity is the order of the day” 

(Bauman 2007; 3).  

 

5.2 Den medierede voyeurisme 

Denne nøgenhed, som Bauman beskriver, er især tydelig i de mange reality-programmer, der i 

de seneste år har fyldt sendefladen på TV. Disse programmer har bidraget til at vække den 

indre voyeurist i os alle til live, og tilsyneladende har TV-producerne ikke problemer med at 

finde folk, der frivilligt lader sig beskue - selv i de mest intime forhold. De seneste eksempler 

i rækken på sådanne programmer er: X-faktor (hvor almindelige danskere prøver lykken som 

sangere), Paradise Hotel (hvor et hold unge danskere flytter på hotel i Mexico med fri adgang 

til alkohol og fester, og derefter skal danne alliancer for at undgå at ryge hjem), De unge 

mødre (et program som følger teenagere gennem deres graviditet og deres nye liv som 

forældre i en ung alder), Årgang 0 (der følger forskellige familier forskellige steder i landet, 

der alle har det tilfælles, at de blev forældre i år 2000), De enestående (om single forældre, 

der flytter ind på et slot sammen med deres børn og derefter prøver grænser af), Mission Baby 

(der følger kommende forældrepar og par, der forsøger at blive gravide), Ultimatum (hvor 

familie eller venner stiller en bestemt person, som er ude i et misbrug, et ultimatum om at 

ændre sig, ellers vil de afskrive vedkommende) etc.  

 

Men det er ikke kun den almindelige borger, som lader sig udstille for resten af Danmarks 

befolkning for at få sine ‟fifteen minutes of fame‟, også de i forvejen kendte danskere har 

bemærket den stigende interesse for det personlige og private. Det er således ikke længere 

nok at være en kendt TV-vært eller politiker – befolkningen ønsker også at få et indblik i, 
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hvor de kendte bor, hvordan de bor, og hvad de laver, når de ikke er på TV eller i Folketinget. 

Derfor har vi i de senere år også set flere og flere kendte deltage i programmer, der 

umiddelbart ikke har relevans for deres profession, men som viser nye og ofte mere 

personlige eller private sider af de kendte Eksempelvis har Klaus Bondam deltaget i TV2‟s 

Vild med dans, Pia Kjærsgaard i DR1‟s Kender du typen, håndboldspilleren Rikke Hørlykke 

har deltaget i TV2‟s Den store klassefest, Annette Heick og hendes familie deltog i TV2-

serien Alt på spil, hvor man fulgte deres boligdrømme og kvaler i Malmø, og musikeren 

Søren Rasted, kendt fra den populære 90‟er gruppe Aqua, giver råd til den almindelige borger 

på P3‟s radioprogram Mads og monopolet. De kendte bliver ofte trukket ud af deres faglige 

element, når de optræder i disse programmer, og de tilbyder således et indblik i andre og mere 

personlige sider og facetter af deres person. Hvorvidt det er underholdningsprogrammer, 

reklamer, diverse paneler eller talentshows, der deltages i, er underordnet – fælles for dem alle 

er, at fokus hviler på de deltagende personer. Og den personlige branding er blevet et vigtigt 

værktøj for det enkelte individ til både at bryde igennem det mere og mere komplekse 

mediebillede, men også til at vise ‟det hele menneske‟. Den personlige branding kan således 

anvendes som et mere strategisk instrument til selviscenesættelse og dermed til en bevidst 

fremstilling af ens person.  

 

5.3 Hvad er personlig branding? 

Til trods for at man siden slutningen af 90‟erne har talt om personlig branding, er der efter 

vores overbevisning ikke givet en egentlig definition af begrebet i akademisk sammenhæng. 

En sådan definition mener vi imidlertid er væsentlig for at kunne behandle fænomenet i 

forhold til afhandlingens problemstilling, og, på baggrund af den tidligere behandlede 

branding teori, vil vi derfor give vores bud på en definition af begrebet: 

 

”Personlig branding er det enkelte individs evne til at brande sig selv som en 

mærkevare. Personen fungerer som genstand for brandet, og der er fokus på 

personens identitet, image, værdier, unikhed og personlighed som en styrke til 

differentiering. Brandet udgør typisk personens navn, og det personlige brand 

appellerer til vores følelser og skaber stærke præferencer. Gennem den personlige 

branding udtrykker det enkelte individ, hvem han/hun er, og hvad han/hun står for. 

Det personlige brand skabes i interaktion med omverden, hvorfor det bygger på 
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ekstern kommunikation og nøgleordet for selviscenesættelsen af det personlige brand 

er synlighed.”  

 

Politikerne har længe brandet sig gennem de traditionelle nyhedsmedier ved at stille op til 

interviews, skrive artikler i dagspressen, deltage i diverse underholdningsprogrammer, skrive 

selvbiografier etc. Men det interessante er, at politikerne nu også har kastet sig over den 

personlige branding gennem Internetmedier som Facebook. 

 

5.4 Det handler om personen – ikke partiet 

Den enkelte politiker forsøger via de traditionelle medier, men også gennem de nye online-

medier, at synliggøre sig selv for sine vælgere, både fordi: ”the electorate, accustomed to 

fast-paced electronic messages, responds increasingly to highly visble candidates” (Rein i 

Hoff-Clausen, 2008, 79), men også fordi vælgerne i dag i langt højere grad end tidligere 

stemmer på personen i stedet for partiet eller ideologien. Dette så vi bl.a. i foråret 2009, hvor 

Lars Løkke Rasmussen måtte se sig selv i stor modvind i den danske befolkning og i 

oppositionen, da han skulle overtage statsministertaburetten efter Anders Fogh Rasmussen. 

Til trods for at Lars Løkke Rasmussen tilhørte samme parti som Anders Fogh Rasmussen, 

blev der på adskillige Facebook-grupper og i meningsmålinger fremsat krav om nyvalg med 

argumentet om, at vælgerne havde stemt på Anders Fogh Rasmussen som statsminister og 

ikke Lars Løkke Rasmussen. Dette skyldtes, at Anders Fogh havde været så stærk i sin 

personlige branding, at han var blevet lig med Venstre, og befolkningen havde derfor svært 

ved at se Venstre uden ham.  

 

5.5 De tre appelformer 

Nutidens ønske om og interesse for at se ‟det hele menneske‟ stemmer godt overens med 

retorikkens menneskesyn, hvor mennesket betragtes som en helhed, og derfor bør man, ifølge 

retorikken, ikke blot appellerer til ens medmennesker med fornuftsargumenter, men også 

gennem følelsesargumenter (Jørgensen, 2003: 31). Retorikken arbejder med tre 

overbevisningsmidler: logos, ethos og pathos, som vi i det følgende vil se nærmere på.   

 



 40 

5.5.1 Logos 

Logos betyder bl.a. ‟fornuft‟ og ‟ræsonnement‟ og appellerer til modtagernes forstand og 

fornuft (Jørgensen, 2003: 32). Kendetegnende for logos-appellen er derfor, at der benyttes 

argumenter, som kan måles, vejes og kontrolleres, således at man fremstiller den pågældende 

sag på en saglig, informativ og objektiv måde, der er upåvirket af følelser (Frederiksen, 2009: 

50). Dermed fremstilles sagen ved et neutralt ordvalg og i anonym stil. Når man bruger logos, 

holder man sig således til sagen ved brug af tal og konkrete oplysninger, og man refererer 

eksempelvis til undersøgelser, statistikker og ekspertudsagn (Frederiksen, 2009: 51). Gennem 

logos-appellen kan afsender bl.a. vise sine faglige kompetencer inden for et givent område 

samt overbevise modtagerne om sin viden. En overdreven og ensidig brug af logos-appelllen 

vil dog virke kedsommelig på modtagerne, hvorfor man risikerer, at disse mister interessen 

for det, der tales om. 

5.5.2 Ethos 

Ethos betyder troværdighed, og ved denne appelform anvender man en tillidsvækkende 

argumentation, der skal appellere til modtagerens tillid til afsenderen (Jørgensen, 2003: 33). 

Dermed forsøger afsender at fremstå troværdigt med et ønske om at opnå sympati 

(Frederiksen, 2009: 53). Ved ethos-appellen lægges der mindre vægt på det, der siges og mere 

vægt på den, der siger det. Det er derfor vigtigt, hvilket forhåndsindtryk modtagerne har af 

afsender, fordi dette indtryk er afgørende for den måde hvorpå, modtagerne opfatter 

afsenderens budskab. Det er således lettere at overbevise modtagerne, hvis de på forhånd har 

et positivt indtryk af afsender. Ifølge Aristoteles er talerens ethos afhængig af tre egenskaber: 

talerens sunde fornuft, talerens gode menneskelige egenskaber og talerens respekt og velvilje 

over for tilhørerne (Jørgensen, 2003: 34). Afsender må dermed være kompetent inden for det 

emne, han eller hun taler om. Samtidig skal afsender tale sandt og besidde et behageligt 

væsen, således at modtagerne føler sig veltilpas i hans eller hendes selskab. Endelig skal 

afsender behandle modtagerne respektfuldt ved at sikre, at talen er relevant og tilgodeser 

modtagernes behov. Dernæst skal afsender også være lydhør overfor eventuelle argumenter 

fra modtagerne (Jørgensen, 2003: 36).  

 

Man kan skade sin ethos på mange forskellige måder bl.a. ved at nedgøre andre og more sig 

over det, ved at være skråsikker, bedrevidende og unuanceret, ved ikke at have et klart 

budskab, ved at være mere optaget af sagen end tilhørerne og derfor kun bruger logos i sin 

appel, ved at vise aggressive følelser over for andre og angribe dem og ved at tale i tåger 
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(Frederiksen, 2009: 57-58). De to sidstnævnte var netop faktorer, der spillede ind, da 

vælgerne mistede tilliden til den ellers så populære Naser Khader og hans nystiftede parti Ny 

Alliance under valgkampen i 2007. Under et interview til kamera, hvor han fik nyheden om, 

at hans gamle ven Henrik Qvortrup beskyldte ham for at have fået lavet sort arbejde, blev 

Naser så vred, at han kaldte Qvortrup for et svin. Senere i en live TV-transmission, hvor 

samtlige partiledere var i debat med hinanden og svarede på spørgsmål fra publikum, var 

Naser ude af stand til at svare tydeligt, da en publikum ønskede forklaring på begrebet ‟flad 

skat‟, som Ny Alliance havde lanceret. Han talte i stedet i tåger og blev ved med at hævde, at 

han ikke forstod hendes spørgsmål. Hele seancen var meget pinlig, Naser Khader fremstod 

som meget utroværdig, og som seer krummede man tæer over Khaders optræden. 

  

5.5.3 Pathos 

Pathos er, som ethos, et følelsesmæssigt overbevisningsmiddel, men forskellen mellem de to 

er, at ethos skaber afbalancerede og længerevarende følelser, mens pathos appellerer til folks 

her-og-nu-følelser (Jørgensen, 2003: 38; Frederiksen, 2009: 51). Når man bruger pathos i sin 

kommunikation, appellerer man til modtagernes følelser – det kan være vrede, glæde, sorg, 

medfølelse, medlidenhed, forargelse eller frygt. Pathos-appellen virker således ved at bevæge 

modtagerne. I en patos-appel bruges ofte et levende sprog med metaforer og billedsprog.  

 

5.6 Samspillet mellem de tre appelformer 

For at kommunikere godt skal man ifølge retorikken anvende alle tre appelformer. Således 

sikrer man sig ikke blot, at ‟det hele menneske‟ bliver kommunikeret ud, men også at 

budskabet trænger igennem til modtagerne. Dette skyldes, at mennesket både erkender 

gennem fornuften og følelserne, og afhængigt af emnet, modtagerne og situationen er der 

forskel på, hvordan de tre appelformer bør vægtes. 

 

Ethos, logos og Pathos er begreber, der udspringer fra retorikken og kan bruges i den enkelte 

kommunikationssituation. På samme måde mener vi, at appelformerne kan indgå i den 

personlige branding og selviscenesættelse, således at man f.eks. kan brande sig som et logos- 

eller pathos-menneske. Dermed ser vi ikke appelformerne som fænomener, der kun eksisterer 

i den verbale kommunikation, men derimod som appeller, man også vil kunne iagttage og 

anvende i f.eks. den generelle fremtoning i form af det tøj man iklæder sig, den uddannelse 

man tager, og gennem de medier man vælger til at fremføre sine budskaber i.  
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5.7 De dansende og syngende politikere 

De senere års øgede personfiksering har betydet, at politikerne i højere grad en tidligere 

brander sig gennem pathos-appeller. Professor Roy Langer (2006) har undersøgt dette 

fænomen og forklarer, at politikerne har erkendt, at nutidens vælgere ikke kun stemmer på 

politikeren med de bedste visioner eller de mest fornuftige løsninger på samfundets problemer 

eller udfordringer, de ser i høj grad også på, hvilken person, som, efter deres mening, vil være 

den rette til at realisere alle disse løfter og visioner. Dermed spiller politikernes personlighed 

en stor rolle i kampen om vælgerne, og derfor tillader de i langt højere grad end tidligere et 

kig bag politiker-facaden. Goffman (1990: 57) beskriver, hvordan vi inddeler vores publikum 

i forskellige grupper, idet vi påtager os forskellige roller alt efter, hvilket publikum vi spiller 

for. Således er politikeren en helt anden person, når han eller hun indtager rollen som 

ægtefælle og forældre end den person, som vælgerne er vidne til fra interviews, vælgermøder 

og TV-transmissioner fra Christiansborg. Men denne intense personfiksering, som vi i dag er 

vidner til, betyder, at vi som publikum ikke længere vil acceptere at være hensat til denne ene 

type performance fra politikerne, vi ønsker at se dem i andre roller, vi ønsker adgang til 

politikerens backstage – det område, der normalt er skjult for offentlighedens blikke. 

Politikernes deltagelse i diverse underholdningsprogrammer, quiz-shows og interviews i 

damebladene mm. er derfor et forsøg på at tilfredsstille og imødekomme denne øgede 

efterspørgsel, for som Langer (2006: 7) skriver: ”Hvis der ikke er vælgere, medier, 

medlemmer etc. der efterlyste bestemte personlige egenskaber og patos-appeller, så var der 

ingen grund til at politikere inkorporerede disse i deres kampagnestrategier”. 

 

5.8 En hårfin balancegang 

Politikernes personlige branding gennem pathos-appellen er således et resultat af vælgernes 

ønske herom, men det er vigtigt at finde den gyldne middelvej mellem de to yderpoler, 

pathos- og logos-appellen, fordi et ensidigt fokus på en af de to appel-former går ud over 

troværdigheden. Nedenstående model viser det felt, inden for hvilket politikerne kan brande 

sig, og i hvilket område, de bør ligge for at opnå tillid og troværdighed omkring deres person.  
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Pathos-appellen kan på kort sigt være med til at skabe nogle fordele for politikeren, fordi 

deltagelse i f.eks. underholdningsprogrammer, quiz-shows og interviews i diverse dameblade 

kan være med til at skabe opmærksomhed og sætte fokus på den pågældende politiker. Dette 

så vi f.eks. med Klaus Bondam, da han deltog i underholdningsprogrammet Vild med dans, 

hvor han fredag efter fredag i den bedste sendetid dansede sig ind i mange danskeres hjerter. 

Seerne stemte ham derfor videre og hans modstandere hjem på trods af, at flere af dem havde 

et større talent for dansen end Bondam. Men Klaus Bondam havde, modsat mange af sine 

modstandere, fået skabt sympati for sin person, hvilket er med til at påvirke seernes 

holdninger til det, de ser. Og netop sympatien er en af gevinsterne ved at anvende pathos-

appellen. Her får vælgerne mulighed for at se andre og mere personlige sider af politikerne 

end det billede, der bliver skabt af dem i medierne på Christiansborg, hvor de ofte er 

indignerede over håndteringen af forskellige politiske sager eller skælder ud på oppositionen.  

 

Ulempen ved for ensidigt brug af denne appelform er, at den er tømt for politisk indhold, og 

på den måde er fokus rettet på personen frem for på det politiske arbejde og resultaterne. 

Pathos kan således skabe sympati og troværdighed på kort sigt, men ved længerevarende og 

ensidigt brug vil den placere personen lang ude i pathos-feltet på ovenstående model og 

Logos – Personlige kvalifikationer 

Pathos – Personlige træk 

Ethos – Personligt stærkt brand 

Figur 5. Kilde: Pernille Schnoor – Forelæsning på CBS d. 11.marts 2009 
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dermed skabe et billede af en useriøs politiker. Det kan godt være, at en politiker viser sig at 

være underholdene eller en god danser, men på den lange bane vil de fleste vælgere 

foretrække en seriøs politiker til at lede landet eller styre økonomien frem for en sympatisk og 

sjov person iført trikot og flæseærmer. 

 

Logos-appellen er forbundet med høj troværdighed, fordi den går hånd i hånd med saglige 

argumenter og fakta. Til gengæld er appelformen knap så folkelig som pathos-appellen, fordi 

den ofte er meget kompleks og svær for den almindelige befolkning at forstå. Dette betyder, 

ifølge Langer (2006: 6), at store vælgergrupper bliver hægtet af, og en markant placering højt 

oppe i logos-feltet vil på sigt mindske troværdigheden hos den pågældende politiker, fordi 

denne kommer til at fremstå som elitær og fjern. Dette så vi et godt eksempel på under 

folketingsvalget i 2005, hvor logos-manden Mogens Lykketoft måtte sande, at han, på trods af 

fornuftige og saglige argumenter og et ry for at være en yderst kompetent politiker, ikke 

havde folkelig appel nok til at vinde folkets hjerter (Schnoor, 2007). 

 

Det handler således om at finde en balance mellem de to poler, pathos og logos og anvende 

begge appelfomer, fordi vælgerne gerne vil røres både i hjernen og i hjertet. Den gyldne 

middelvej er der, hvor det personlige brand står stærkest, og hvor personens ethos er stor. Og 

ethos er altafgørende i den personlige branding, for hvis en politikers ethos er svag, vil han 

eller hun ikke være i stand til at overbevise vælgerne, uanset hvor dygtig vedkommende er, og 

hvor vigtigt et budskab han eller hun fremfører (Frederiksen, 2009: 56). Dette måtte Henriette 

Kjær sande, da hun i 2005 så sig nødsaget til at forlade ministerposten for familie- og 

forbrugeranliggender pga. rod i privatøkonomien. Mediernes intensive dækning af sagen 

skadede hendes ethos i en sådan grad, at ministertaburetten blev hevet væk under hende. 

Politikernes personlige ethos er således nøgleordet, hvis de på den lange bane skal bevare 

troværdigheden og dermed også vælgeropbakningen. Det handler derfor om at finde en 

balance mellem pathos- og logos-appellen og vægte sine kommunikationskanaler med omhu.  

 

6.0 Web 2.0 medier 

Inden for de seneste år har Internettet gennemgået store forandringer – en af de væsentligste 

forandringer bliver ofte betegnet med begrebet Web 2.0. Begrebet blev opfundet af 

Internetpioneren, Tim O‟Reilly, få år efter, it-boblen sprang i 2001 (O‟Reilly, 2005a). Der 

eksisterer ikke nogen konkret og entydig definition på Web 2.0, men nettet som 
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kommunikationskanal har hovedsageligt udviklet sig fra at være envejskommunikation, hvor 

brugerne var passive modtagere af budskaber, til at gøre brugernes rolle aktiv og 

involverende. Tidligere var nettet præget af envejskommunikation – dvs. at brugeren kunne 

søge informationer og agere modtager af diverse budskaber, som afsender kommunikerede ud 

via nettet. Det var dermed ikke muligt for den enkelte bruger at kommentere på web-

indholdet, og der forekom derfor ingen web-interaktion, hvilket netop kendetegnede Web 1.0 

mediet. Med Web 2.0 kan brugeren indgå i en dialog og interaktion med afsender samt 

kommentere på indhold, budskaber etc. via diverse kommentarfelter. Internettets udvikling er 

således gået fra at være et sted, hvorfra man primært downloadede informationer til at være et 

sted, hvor man nu i høj grad uploader informationer. I sin enkelthed handler Web 2.0 om at 

skabe og styrke relationer mellem mennesker ved brug af social software og dermed ‟mange-

til-mange‟-kommunikation. Via den sociale software kan brugerne samarbejde om og dele 

informationer online. Kendetegnende for web 2.0 medierne er, at de bliver mere effektive jo 

flere mennesker, der bruger dem (O‟Reilly, 2005b). Det er nemlig brugerne, der tilfører Web 

2.0 medierne værdi.  

 

Af Web 2.0 tjenester kan nævnes: blogs (ofte en personlig ‟net-logbog‟), Wikis (hjemmeside, 

hvor brugerne selv er medforfattere og redaktører af indholdet - eksempelvis Wikipedia, den 

frie encyklopædi), sociale netværk (online netværk, hvor brugerne møder mennesker evt. med 

fælles interesser – eksempelvis Facebook) billeddeling (Flickr) mikro-blogging (Twitter – 

hurtige statusopdateringer om den enkelte persons gøren og laden). Fælles for disse tjenester 

er, at de alle er dynamiske, og indholdet udvikler sig konstant. Navnlig blogs og de sociale 

netværksmedier er baseret på interaktion og dialog, og i det hele taget er Web 2.0 en ny måde 

at bruge nettet på. Det banebrydende ved de interaktive Web 2.0 medier er, at de ud over at 

være en oplagt kanal for branding og selviscenesættelse også kan fungere som talerør for den 

almindelige borger. Sagt på en anden måde: Web 2.0 medierne har givet hver enkelt netbruger 

en talerstol, hvorfra han eller hun kan ytre sig om alt mellem himmel og jord og med 

mulighed for at nå et enormt publikum.  

 

Som nævnt findes der ikke nogen entydig definition på Web 2.0, men ifølge O‟Reilly (2005b) 

er Web 2.0 en platform af netværk, der skaber og styrker relationer mellem mennesker. 

Andersen (2008) definerer begrebet således: ”Web 2.0 er fællesbetegnelsen for en lang række 

gratis tjenester på Internettet, hvor det er brugerne selv, der leverer det meste af indholdet”. 
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I det følgende har vi valgt at fokuserer på tre fænomener, som er opstået i kølvandet på Web 

2.0: 

 Politik online 

 Den nye offentlighed / Den 5. statsmagt 

 Online identiteter 

 

Vi er bevidste om, at der sikkert kan observeres andre fænomener i de nye interaktive medier, 

men vi har valgt at fokusere på ovenstående tre fænomener, da vi mener, disse er relevante for 

specialets problemstilling.  

 

6.1 Politik online 

Tidligere kunne politikerne trænge igennem med deres budskaber på landsmøder, på 

partimøder i forsamlingshusene og på byens torve. Med udviklingen af Web 2.0, især blogs 

og sociale netværkstjenester som Facebook, er der imidlertid opstået et medie, hvor borgerne 

selv kan agere som politiske kommunikatører. På mange måder kan man sige, at der via 

denne nye kommunikationskontekst er opstået en ‟tættere‟ relation mellem politikeren og den 

almindelige borger, ligesom det var tilfældet i corporate branding, hvor den ændrede 

kommunikation også skabte et ‟tættere‟ bånd imellem brand og forbruger. Via Web 2.0 har 

den enkelte politiker fået direkte adgang til borgernes politiske holdninger og kan bedre få et 

indblik i de politiske emner som, borgerne mener, er aktuelle og relevante på et givent 

tidspunkt.  

 

6.1.1 Nye rammer for den politiske kommunikation 

Mediernes udvikling, og måske især Web 2.0 udviklingen, har således medført, at det 

naturlige bindeled mellem politiker og borger har ændret sig markant. I det hele taget er der 

blevet skabt nye rammer for den politiske kommunikation i det 21. århundrede. Nedenstående 

model viser ændringen i den politiske kommunikation.  
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       Figur 6. Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra Schultz (2008).
6
 

          

Kontakten og interaktionen mellem politiker og borger på Internettet og især på Web 2.0 

medierne er efterhånden blevet en naturlig og inkorporeret del i den politiske kommunikation. 

Eksempelvis er det ikke ualmindeligt, at Facebook-brugere kommenterer på politikernes 

seneste tiltag eller på samfundets aktuelle situation. Et konkret eksempel på dette er en vred 

vælger, der d. 10. december 2008 skriver følgende på den tidligere statsministers Facebook-

profil: 

 

 

Print screen 1.  

”Menneskerettigheder & Grundloven. To ting som ihvertifælde min generation 

er vokset op med, som noget som man skal sætte pris på! Må sige, at jeg på det 

sidste er ved at miste respekten og troen på, at VK har styr på tingene... Er det 

                                                 
6
 Kongeforelæsning d. 18.11.2008 på CBS om Corporate Branding ved Majken Schultz. 

Politiker     Borger 

Politiker 

 

 

  Borger               Borger  
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så vigtigt med den Tuneser? Hvor mange danskere bor ikke dør om dør med 

andre forbrydere, endda nogle som er blevet dømt? Nej... Finanskrisen hærger, 

folk bliver fyret, nogle må gå fra hjem, virksomheder krakker... Og så har 

Regeringen og Pia mere travlt med en Grundlovsstridig Tuneser Lov.. I burde 

skamme Jer, og se så at kom i arbejdstøjet, inden krisen bliver endnu værre end 

den allerede er... I ER PINLIGE... Og jeg har sku stemt på Jer!!!” 

 

Som det fremgår af kapitel 4., kan politikerne betragtes som brands, og nettet som medie kan 

stimulere en brandkommunikation, der ellers ikke ville finde sted - eller i hvert fald ikke ville 

blive hørt (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 234). Ovenstående er et glimrende eksempel på en 

sådan kommunikation. Blot få timer efter at dette indlæg blev skrevet, svarer Anders Fogh 

Rasmussen, eller den person, der er ansvarlig for hans profil, på de mange indlæg, 

bekymringer og kommentarer til den verserende finanskrise. En dialog som denne kan give 

borgeren en følelse af direkte demokrati, og eksemplet illustrerer, at det via Web 2.0 både er 

blevet muligt at få politikerne i tale, men også at få sin stemme hørt.  

Et andet eksempel, der ligeledes understreger ændringen i kommunikationen politiker og 

borger imellem, er den tidligere statsminister, Anders Fogs Rasmussens, inddragelse af 

borgerne i spørgsmålet om den aktuelle finanskrise. 

 

 

Print screen 2. 
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Som det fremgår af ovenstående print screen 2., opfordrede Anders Fogh Rasmussen sine 

Facebook-venner til at komme med spørgsmål om den aktuelle økonomiske situation, som de 

gerne ville have behandlet på Venstres forestående landsmøde. Følgende citater stammer fra 

den tidligere statsministers tale ved Venstres landsmøde i november 2008, og som lovet tog 

han sine Facebook-venners spørgsmål op til behandling: 

 

”Flere af mine Facebook-venner vil gerne have mig til at sige noget om euro‟en. 

Blandt andre Christian Vad Holm og Carsten Brill. De mener, at finanskrisen har 

synliggjort omkostningerne ved at stå uden for euroen. Og det er rigtigt…” 

 

”På min Facebook udtrykker blandt andre Laurids Nielsen, Anita Seneca og Berglind 

Munch bekymring over situationen og spørger, hvad vi skal gøre.” 

 

Hvis det ikke havde været for Facebook og andre Web 2.0 medier, ville denne form for 

personlig og politisk kommunikation højst sandsynligt ikke have fundet sted. De nye 

interaktive mediefora har altså givet borgerne mulighed for en mere åben dialog med 

politikerne, og dette medfører, at politikerne, hvis de vil gøre sig forhåbninger om at 

bibeholde eller øge deres popularitet, bliver nødt til at være synlige der, hvor vælgerne 

befinder sig – det vil sige på nettet. Eksempelvis var det bemærkelsesværdigt, at den nye 

statsminister, Lars Løkke Rasmussen, forinden han fik overdraget statsministerposten ikke 

havde en Facebook-profil, men at han straks efter at have indtaget taburetten fik oprettet en 

profil på det sociale netværk. 

 

6.1.2 Web 2.0 – en politikermagnet 

Den danske politikertilstrømningen til Facebook og andre Web 2.0 medier blev for alvor 

markant under det seneste Folketingsvalg i 2007. Nettet er et lettilgængeligt og hurtigt medie, 

der gør det nemt at vedligeholde sociale relationer – derfor er navnlig de sociale 

netværkssteder en oplagt kommunikationskanal for politikerne. Via Web 2.0 medier som 

Facebook kan politikerne ‟pseudopersonligt‟ skabe relationer til millioner at potentielle 

vælgere. Og i det hele taget er sociale netværksmedier en ny måde at opnå intimitet og dialog 

på, uden at politikeren behøver at komme ud og trykke hænder. 
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Generelt er politikernes brug af Web 2.0 medier steget markant – ikke kun i Danmark. Det 

seneste og mest omtalte eksempel er USA‟s præsident Barack Obama, der både anvendte det 

sociale netværk Facebook og sin blog flittigt i kommunikationen med vælgerne såvel som i 

sin personlige branding under den amerikanske valgkamp 2008. Ifølge Obamas Facebook-

profil er han på nuværende tidspunkt ‟venner‟ med ca. 3,7 mio. mennesker verden over, og ud 

over sin egen hjemmeside (barackobama.com) er han også at finde på bl.a. MySpace og 

YouTube. I det hele taget var Web 2.0 medierne en integreret del af præsidentens 

valgkampagne, og Obamas brug af nettet i valgkampen var næppe tilfældigt.  

 

I dagene efter det amerikanske valg kommenterede flere danske politikere med beundring på 

Barack Obamas brug af nettet. Nogle politikere har ligefrem ladet sig inspirere af hans 

succesfulde branding på Web 2.0 medierne. Vi kan i hvert fald konstatere, at samtlige danske 

politikere, der vil være med på Web 2.0 beatet, har oprettet en Facebook-profil. Det er 

politikere lige fra partiledere, til ministre, til menige folketingsmedlemmer, til borgmestre etc. 

Man kan eksempelvis finde profiler på: Statsminister Lars Løkke Rasmussen, Justitsminister 

Brian Mikkelsen, Mette Frederiksen (S), Overborgmester Ritt Bjerregaard – listen er lang.  

 

Set i et branding perspektiv er politikernes indtræden på Facebook-scenen en positiv strategi – 

ifølge Aaker & Joachimsthaler (2000: 230) er de stærke brands netop dem, der forstår at 

udnytte nettet som et værktøj. Og netop synligheden er et af brandingens mål især i den 

politiske verden, hvor kendisfaktoren er blevet helt afgørende. Om det er ‟obamania‟ 

fænomenets indflydelse eller en selvopfunden selvbevidsthed, der er skyld i denne øgede 

politikertilstrømning til Web 2.0 medierne er svært at sige, men, som tidligere nævnt, er 

”invisibility in the information age tantamount to death” (Bauman, 2007: 13). Og sagen er 

den, at er man ikke at finde på de populære netværkssteder, eksisterer man måske en lille 

smule mindre, fordi disse medier er blevet en ny måde at kommunikere med hinanden på. 

Manglende tilstedeværelse på interaktive Web 2.0 medier som Facebook kan derfor betyde, at 

man går glip af en stor del af den kommunikation og de sociale relationer, der udfolder sig på 

disse medier.  



 51 

6.2 Den nye offentlighed/den femte statsmagt 

”Flere og flere bliver stukket ned i Danmark, og det er skide irriterende! Lad nu den 

forbandede kniv blive i køkkenskuffen!!! Meld dig til gruppen og vis din modstand mod knive i 

byen!” 
7
 

 

Med disse ord stiftede Mikkel Ottow, en ganske almindelig 25-årig dansk fyr, Facebook-

gruppen ‟Folk der går med kniv er idioter‟ som en reaktion på de mange knivstikkerier i 

nattelivet. Blot fire dage efter gruppens oprettelse blev endnu en ung mand stukket ned og 

dræbt, da han nægtede at udlevere sin hue. Det meningsløse mord rystede Danmark, og 

danskerne havde fået nok af de mange knive i nattelivet. Dette kom til udtryk på Mikkel 

Ottows Facebook-gruppe, hvor antallet af medlemmer steg eksplosivt fra knap 2000 

medlemmer d. 4. januar 2008 til over 41.000 danskere blot fire dage senere. I dag er der hele 

119.768 medlemmer af gruppen. Den massive tilgang af medlemmer og den medfølgende 

debat på Facebook-gruppen gik ikke ubemærket hen hos de etablerede nyhedsmedier, som 

knyttede an til debatten på siden og begyndte at omtale gruppen i deres egne medier. Således 

skrev Lisbeth Knudsen, Chefredaktør på Berlingske Tidende: 

 

”De professionelle medier er svømmet over i reportager fra mordstedet med de 

mange lys og blomster, i interviews med forældre, kæreste og venner og 

kommentarer i metermål fra eksperter, politikere og politifolk, men den virkelige 

interessante debat mellem de unge om denne sag er ikke foregået i de 

professionelle medier. Den er foregået på Internet-mødestedet 

Facebook.‟”(Knudsen: 2008) 

 

Virkningerne af Facebook-gruppen bredte sig hurtigt som ringe i vandet, og det varede ikke 

længe, førend politikerne på Christiansborg også havde fået øjnene op for den folkeopstand, 

der var i gang på Facebook. Således kastede flere politikere sig også ind i Facebook-debatten, 

og på sit ugentlige pressemøde, få dage efter drabet, blandede Statsminister Anders Fogh sig i 

diskussionen: ”Jeg slutter mig fuldstændig til dem, der siger, at folk, der går med kniv, er 

idioter. (…) Regeringen vil tage de nødvendige midler i brug for at stoppe kniv-uvæsenet.” 

(Kristensen: 2008)  

 

 

                                                 
7
 Fra Facebook-gruppen: ‟Folk der går med knive er idioter‟ 
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6.2.1 Borgeren som medproducent 

Ovenstående er ikke blot et eksempel på, hvordan Internettet er blevet den almindelige 

borgers talerør med mulighed for at nå et uendeligt antal mennesker. Det viser også, at de nye 

Web 2.0 medier gør brugerne i stand til at samle sig i online-meningsfællesskaber, som kan 

blive så store, at de bliver dagsordensættende i den politiske debat. Dermed kan en online-

mobilisering få en offline-effekt. Og når politikerne knytter an til den kommunikation, der 

foregår på Facebook, er de med til at legitimere den kommunikation og de grupper, som 

findes online. Den almindelige borger er således gået fra at være passiv modtager af 

topstyrede politiske budskaber til at være medproducent af de temaer, som sættes på 

mediernes og den politiske dagsorden. I dag er det ikke unormalt, at de traditionelle medier 

henviser til grupper på Facebook for at underbygge deres historier, og på den måde er de 

‟gamle‟ medier med til at tildele brugerne af de nye online-medier magt. Netop magten er 

interessant, eftersom de traditionelle medier har udråbt sig selv som den fjerde statsmagt. 

Imidlertid er spørgsmålet, om bloggere, Facebook-grupper og lignende online-medier kan 

betragtes som en femte statsmagt? 

 

Professor William H. Dutton, der har specialiseret sig i Internettets betydning for samfundet, 

ser Internettet som den femte statsmagt, fordi nettets enorme udbredelse har givet den 

almindelige borger uanede muligheder for at tilegne sig information om alt og ikke mindst 

kontrollere mediernes og myndighedernes informationer. Disse nye muligheder giver, ifølge 

Dutton, netbrugerne en ny magt, som bl.a. kan bruges til at påvirke, kontrollere og holde de 

fire andre statsmagter ansvarlige for deres handlinger (Jensen, 2008: 14). I dag findes der 

adskillige eksempler på bloggere, der har afsløret velrenommerede nyhedsformidlere i at 

manipulere med informationerne eller komme med direkte ukorrekte oplysninger. Således 

måtte frontfiguren i det anerkendte amerikanske tv-program: 60 Minutes, Dan Rather, komme 

med en offentlig undskyldning og se sig selv degraderet, efter at bloggere havde afsløret ham 

i at bruge falske beviser. Rather havde produceret et indslag om den tidligere præsident 

George W. Bush og påstod i indslaget, at præsidenten bevidst havde undgået militærtjeneste 

under Vietnamkrigen og fremlagde beviser herfor (Cooper, 2006: 9). Nogle bloggere valgte 

efterfølgende at undersøge disse beviser nærmere og afslørede, at der ikke var belæg for 

Rathers påstand. Herefter tog de etablerede medier afsløringerne op, og sagen rullede. På 

nyhedsbureauet Reuters har man også stiftet bekendtskab med Internetbrugernes magt. I 2006 

afslørede en anden blogger en libanesisk fotograf fra Reuters i at manipulere med billeder fra 
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Beirut efter et israelsk luftangreb, således at det så langt værre ud, end det i virkeligheden 

var
8
(jf. nedenstående print screen 3.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print screen 3. 

Reuters undskyldte, fyrede fotografen og fjernede samtlige af hans 920 billeder fra deres 

arkiver.  

 

Udover at Internetbrugerne i dag kan fungere som vagthund over de ‟gamle‟ statsmagter, så 

udfordrer netbrugerne også den traditionelle presses monopol, idet Web 2.0 medierne gør os 

alle til massekommunikatører og nyhedsformidlere. Dette så vi eksempler på under massakren 

på Virginia Tech i USA, hvor Internetbrugerne på Wikepedia konstant opdaterede og beskrev 

forløbet, mens tragedien stod på. Derved blev informationsniveauet om massakren på 

Wikepedia langt større end på de traditionelle nyhedsmedier, som ikke kunne følge med de 

konstante opdateringer på nettet (Jensen, 2008: 14). Det seneste danske eksempel på 

netbrugernes magt og deres funktion som nyhedsformidlere er afsløringen af den i medierne 

meget omtalte Stein Bagger-sag, der resulterede i, at det hæderskronede og prisvindende 

selskab IT-Factory gik konkurs. I denne sag var det it-journalisten og bloggeren, Dorte Toft, 

der på sin blog BIZZEN
9
 afslørede den største danske erhvervsskandale i nyere tid. På 

bloggen hævdede Dorte Toft bl.a., at Stein Bagger ikke havde en Ph.d. eller en mastergrad, 

som han ellers selv påstod, og hun satte kritiske spørgsmålstegn ved virksomhedens eksistens 

(Toft, 2008). 

                                                 
8
 http://littlegreenfootballs.com/article/21956_Reuters_Doctoring_Photos_from_Beirut 

9
http://bizzen.blogs.business.dk/  

http://littlegreenfootballs.com/article/21956_Reuters_Doctoring_Photos_from_Beirut
http://bizzen.blogs.business.dk/
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6.2.2 Et juridisk ingenmandsland  

Der er opstået en ny offentlighed – en femte statsmagt om man vil – der har fået potentiel 

magt og indflydelse via Web 2.0 medierne. Det nye Web 2.0 har således gjort os alle til 

nyhedsformidlere og vagthundens vogtere. Vi holder øje med medierne, men hvem holder øje 

med os? På disse nye medier er den eneste justits, der gælder, ofte selvjustitsen. Bloggere kan 

også fordreje sandheden, og på Facebook, som er et juridisk ingenmandsland, har vi set 

eksempler på mere eller mindre uheldige aktiviteter. Her er bl.a. en gruppe med navnet ‟Kill 

Anders Fogh‟ blevet oprettet, og i en anden dansk gruppe, som kræver højere straffe til 

pædofile, er medlemmerne begyndt at uploade billeder og navne på mænd, som de beskylder 

for at være pædofile (Madsen, 2008). Spørgsmålet er således, om den almindelige borger kan 

administrere den magt og det ansvar, som følger med titlen som den femte statsmagt? Med 

Web 2.0 medierne har vi alle fået adgang til og mulighed for at påvirke, kontrollere og holde 

de fire andre statsmagter ansvarlige for deres handlinger, hvilket er positivt. Men som 

Internetbrugere må vi ikke glemme, at vores online aktiviteter kan få offline konsekvenser for 

uskyldige mennesker og virksomheder. Internettets anonymitet gør det nemt for folk at 

gemme sig bag falske profiler (Jf. afsnittet Autenticiteten i online-identiteterne). Netop 

anonymiteten kan mindske den sociale ansvarlighed og det juridiske ingenmandsland, som 

mange af hjemmesiderne befinder sig i, gør det meget svært at få de skyldige straffet. 

6.3 Online-identiteter 

I vores daglige interaktion med andre mennesker IRL
10

 afgiver vi konstant signaler eller sign 

vehicles (jf. teoriafsnittet om Goffman), som fortæller andre, hvem vi er, eller hvordan vi 

gerne vil opfattes. Dette gør vi bl.a. via vores påklædning, kropssprog, intonation mm. 

Afhængig af de omgivelser vi befinder os i, anvender vi, som tidligere beskrevet, forskellige 

udgaver af selvet. Eksempelvis præsenterer vi os anderledes, når vi er sammen med vennerne, 

end vi ville gøre, hvis vi sad til bestyrelsesmøde eller var til jobsamtale. Men i de daglige og 

ofte spontane face-to-face interaktioner er det umuligt altid at have fuldstændig kontrol over 

disse sign vehicles. Der sker konstant små fejl i vores selvfremstilling, som kan føre til 

misforståelser eller pinlige situationer. Disse fejlrepræsentationer og misforståelser kan, ifølge 

Cheung (2004), undgås på Internettet, hvor det er muligt at være langt mere strategisk 

omkring sin selvfremstilling, end det er i dagligdagens interaktioner IRL: ”The personal 

homepage is a self-defined ‟stage‟, upon which we can decide what aspects of our selves we 

would like to present” (Cheung, 2004: 56).  

                                                 
10

 Forkortelse af udtrykket ‟In Real Life‟. Et udtryk som brugere af Web 2.0 tjenester ofte anvender om sociale 

interaktioner i den virkelige verden modsat interaktionerne på nettet.   
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Fremkomsten af de sociale Web 2.0 medier har gjort det nemt for almindelige mennesker at 

oprette en profil og dermed skabe sig en online-identitet. Facebook er et godt eksempel på et 

sådan medie. Her kan man i ro og mag udvælge de sign vehicles, som skal tegne ens profil. 

Man kan eksempelvis sørge for kun at uploade de bedste profilbilleder og skrive spændende, 

sjove eller filosofiske statusopdateringer alt efter, hvilke indtryk af personligheden, man 

ønsker at give omverdenen. Modsat den virkelige verden giver Internettet brugeren den 

nødvendige tid til at overveje, hvordan online-identiteten skal fremstå, og samtidig undgår 

man de spontane face-to-face interaktioner. Dermed reduceres antallet af fejlrepræsentationer 

og misforståelser på netværkssider som f.eks. Facebook. Når Facebook-vennerne skriver 

beskeder eller kommentarer på ens profil, kan man sidde bag sin skærm og overveje sit svar 

grundigt, og bryder man sig ikke om kommentaren, kan man vælge helt at fjerne den fra 

siden, således at vennerne ikke ser den. 

  

6.3.1 Det virtuelle håndtryk 

Det kan diskuteres, hvorvidt det at have en profil på sociale netværkstjenester er lig med 

bevidst selviscenesættelse. Intentionen med oprettelsen af profilen kan i hvert fald variere 

meget. Der er eksempelvis forskel på, om man, som privat person, opretter profilen med den 

hensigt udelukkende at finde venner og bekendte, nye som gamle, eller om man, som 

offentlig kendt person, opretter profilen i et mere kommercielt øjemed med henblik på at 

skabe tilhængere, som eksempelvis politikerne gør det. Men noget tyder på, at mennesker fra 

alle samfundslag er begyndt at bruge Internettet som et strategisk værktøj til at brande sig selv 

(Cheung, 2004: 56). 

  

Mange Web 2.0 medier er kendetegnet ved, at den enkelte bruger sætter sig selv i centrum, 

således at andre kan beskue én, og omvendt kan man bruge medierne til at beskue andre. Det 

er derfor heller ikke ligegyldigt, hvordan ens profil ser ud – man vil jo gerne give beskueren 

et så positivt indtryk af ens person som muligt. Den enkelte bruger kan derfor forsøge at 

forøge sin værdi på f.eks. Facebook via netværkets forskellige grupper. Et eksempel kunne 

være at sige ja til at deltage i gruppen World AIDS Day 2008 - Wear A Red Ribben On 

Facebook. Deltagelse i en sådan gruppe kan fortælle noget om, at personen bekymrer sig om 

eller i det mindste gerne vil fremstå som et menneske, der bekymrer sig om de grusomheder, 

menneskeheden er udsat for. Derudover er de billeder, man uploader på sin profil, de venner, 

og ikke mindst antallet af venner, man har, eller de statusopdateringer man skriver alt sammen 
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måder hvorpå, man kan fremstå som en spændende person med et indholdsrigt liv. For at 

skabe en interessant profil, blog eller hjemmeside som andre gider kigge på og skrive 

beskeder til, er man som bruger nødt til at ‟sælge sig selv‟. Det vil sige, at man uploader 

billeder af sine børn, ferien til Sydfrankrig, havefesten mm. – private billeder, som normalt 

kun de nærmeste får at se, ligger nu til skue for alle online-vennerne, som man måske reelt 

hverken har set eller talt med siden folkeskolen. Eugène Enriquez forklarer med skepsis dette 

fænomen: 

 

”Provided one does not forget what was previously invisble – everybody‟s share 

of the intimate, everybody‟s inner life – is now called on to be exposed on the 

public stage, one will comprehend that those who care for their invisibility are 

bound to be rejected, pushed aside (…) Physical, social and psychical nudity is 

the order of the day” (Enriquez i Bauman, 2007: 3)   

 

De personlige Web-profiler bliver det online-billede, man skaber af sig selv og bliver dermed 

et virtuelt håndtryk
11

 til resten af omverdenen. Det er altså vigtigt, at man som bruger får 

skabt en online-profil, som er interessant og som tilfører værdi til ens person. Det kan derfor 

godt være interessant for online-vennerne at se dine druk-billeder fra festen i lørdags, men det 

tilfører næppe nogen værdi til din person, hvis chefen også kan se dem. Ifølge Abelone Glahn 

er et fast virtuelt håndtryk et, der arbejder på at skabe og fastholde sociale relationer og øge 

din markedsværdi (Glahn, 2007: 5).  

 

6.3.2 Autenticiteten i online-identiteterne  

De nye Web 2.0 medier har givet almindelige mennesker med Internetadgang mulighed for at 

overkomme dagligdagens misforståelser og fejlrepræsentationer og vise omverdenen, hvordan 

man ønsker at blive set. Går man med en lille kunstner i maven, kan man i sin profil vælge at 

lægge vægt på netop den siden af sin personlighed f.eks. ved at uploade billeder, man selv har 

malet, melde sig ind i chatfora og online-grupper, som dyrker kendte kunstnere og forsøge at 

blive Facebook-ven med forskellige mennesker i kunstverdenen. Ved at lægge vægt på 

bestemte sider af sin personlighed og underspille andre (f.eks. at man også er hjemmegående 

mor til to børn, men fravælger at uploade billeder af ungerne og campingferien til Hartzen) 

                                                 
11

 Det virtuelle håndtryk er alt det, der findes om en person på nettet og som tilsammen danner et billede af, 

hvem du er, og hvad du står for (Glahn, 2007: 5) 
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kan man skabe sig en profil, som giver omverdenen et billede af en kunstnerisk person. Et 

andet sted på nettet kan samme person have en anden profil på en side for hjemmegående 

mødre. Her kan hun underspille sin kunstner-identitet og i stedet diskutere opskrifter på 

saltdej og uldne sokker. En online-profil giver derfor ikke nødvendigvis et dækkende billede 

af mennesket bag profilen, men fortæller derimod beskueren noget om, hvordan dette 

menneske ønsker at blive set i det pågældende forum. Bauman (2007:114) beskriver 

Internettets muligheder for identitetsskabelse således: 

  

“Fortunately for the addict of identity alteration, of new beginnings and multiple 

births, the Internet opens opportunities denied or closed off in ‟real life‟. The 

wonderous advantage of the virtual life space over the ‟offline‟ one(s) consists in the 

possibility to get the identity recognized without actually practicing it”. 

 

Muligheden for at skrue ned for eller helt at skjule visse sider af personligheden og fremhæve 

andre gør de sociale netværkssteder særligt værdifulde for mennesker med forskellige 

handicaps eller som er meget indadvendte. Her kan mennesker, som dagligt er udsat for 

fejlfortolkninger pga. deres fysiske udseende skjule de handicaps, som er skyld i 

fejlrepræsentationerne og vise omverdenen det menneske, som gemmer sig bag. Online-

identiteterne giver således mennesket mulighed for at iscenesætte sig selv på forskellige 

måder i forskellige fora – nøjagtig som man ville gøre det i virkelighedens verden. Forskellen 

herfor er blot, at Internettets anonymitet gør folk i stand til at skjule sider af sig selv på en hel 

anden måde, end det er muligt IRL. En kørestolsbruger vil således være bundet til sin kørestol 

uanset, hvilket fora han eller hun befinder sig i IRL, og de daglige face-to-face interaktioner 

vil ske med kørestolen som uønsket men uundgåeligt sign vehicle. På nettet kan man derimod 

undlade at nævne sit handicap i sin profil. Internettets anonymitet, og de muligheder Web 2.0 

medierne har givet den enkelte bruger, har således en frigørende effekt på online-

identiteterne.    

 

“The personal homepage may be most emancipatory for those whose identities are 

misunderstood or stigmatised in society – teenagers, gays and lesbians, fat people, the 

mentally ill, and so on – since they can reveal their identities without risking the 

rejection or harassment that may be experienced in everyday life” (Cheung, 2004: 

57).     
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Desværre har anonymiteten på nettet også den bivirkning, at det er meget nemt at oprette 

falske profiler. En rapport fra et internationalt sikkerhedsfirma vurderer, at op imod 40 

procent af alle nye profiler, der oprettes på Facebook, er falske (Petersen, 2009). Nogle af 

disse profiler, som eksemplet nedenfor, er oprettet alene for morskabens skyld, og man er som 

beskuer ikke i tvivl om, at den er falsk. 

 

 

 

Print screen 4. 

 

Andre profiler er knapt så uskyldige og har bl.a. som formål at aflure andre brugeres 

personlige oplysninger. Andre igen består af stjålne identiteter – dvs., at brugere tager en 

anden persons identitet og opretter en profil i hans eller hendes navn med et vellignende foto 

af denne person, som er helt uvidende om, at hans eller hendes identitet bliver misbrugt på 

nettet. I udlandet er der eksempler på falske profiler, der er oprettet i andres navn med henblik 

på at ydmyge og tilsvine deres navn og rygte (Jørgensen, 2008). Herhjemme har Suzanne 

Bjerrehuus og B.S. Christiansen måtte ligge navn og billeder til profiler på Facebook, som de 

ikke selv havde oprettet. I Suzanne Bjerrehuus‟ tilfælde havde personen bag profilen fået fat i 

private billeder af Suzanne, som var med til at gøre profilen mere troværdig. Dette betød, at 

mange af hendes personlige venner og nære familiemedlemmer var blevet venner med og 

kommunikerede med profilen i den tro, at det var Suzanne, som stod bag. Personen bag 

profilen fik dermed skaffet sig adgang til Suzannes venner og deres personlige oplysninger. I 

B.S. Christiansens tilfælde havde personen bag profilen kommunikeret med mange af B.S. 

Christiansens fans og givet dem gode råd.  
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Når op imod 40 procent af nye profiler på Facebook skønnes at være falske, kunne det tyde 

på, at anonymiteten, som ifølge Cheung kan virke frigørende på nogen, også nedbryder den 

sociale ansvarlighed hos andre. Ifølge Bauman er det mødet med den Andens ansigt, der 

tvinger os til at være moralske. Men de store afstande, som vi oplever i de daglige 

interaktioner på nettet, reducerer de mennesker, vi interagerer med til abstrakte og anonyme 

individer. Dette, mener Bauman, er årsagen til, at den sociale ansvarlighed og de moralske 

relationer nedbrydes (Jacobsen, 2005: 446). Han bruger begrebet adiaforisering til at beskrive 

denne moralske ligegyldighed, og ifølge Bauman har begrebet den største effekt, når den 

fysiske distance er stor, således at man ikke kan se den Andens ansigt (Jacobsen, 2001: 456), 

og denne betingelse opfyldes i høj grad ved de menneskelige relationer på nettet. B.S. 

Christiansen siger følgende om sin holdning til det anonyme medie: 

 

”Jeg mener, al den anonyme kommunikation er en trussel mod vores samfund. Der 

sendes så mange usandheder og rygter ud i space, og det skader så mange, der skal 

bruge så meget energi på at oprette de skader, der er sket. Jeg aner ikke, hvad der er 

blevet skrevet, eller hvilke råd, der er blevet givet i mit navn, men det er forfærdeligt, 

hvis der sker nogen noget. Jeg har haft det så dårligt med det. Jeg har brugt 56 år på 

at oparbejde en vis troværdighed, og den skal ikke misbruges. Vi har ytringsfrihed, 

men jeg mener, den er i fare, hvis der ikke er et krav om, at man skal give sig til kende 

og stå ved sine meninger og holdninger. Det er så lavt at være anonym.”  

(B.S. Christiansen i BT, 5. oktober 2008)   

 

6.4 Opsamling  

Vi har i dette kapitel identificeret følgende tre fænomener: ‟Politik online‟, ‟Den nye 

offentlighed/den femte statsmagt‟ og ‟Online identiteter‟, som alle er opstået med udviklingen 

af de interaktive Web 2.0 medier. Med disse fænomener er det blevet muligt for politikerne at 

indgå i en dialog med og opnå en tættere relation til borgerne. Samtidig har Web 2.0 medierne 

også i langt højere grad end tidligere givet borgerne mulighed for at sætte fokus på problemer 

i samfundet. Dermed kan Web 2.0 medierne fungere som et talerør for den almindelige 

borger, der nu har mulighed for at nå ud til et stort antal mennesker samt sætte sager på den 

politiske dagsorden. Endvidere giver de sociale Internetmedier det enkelte individ mulighed 

for at iscenesætte sig selv samt skabe en online-identitet med omverdenen som tilskuer. 
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7.0 Facebook empiri, genrebestemmelse og analyse 

7.1 Metode og afgrænsning 

I overensstemmelse med opgavens problemfelt og afgrænsning vil vi i dette speciale fokusere 

på Facebook, der, efter vores mening, er det Web 2.0 medie, hvor der tydeligst forekommer 

en relation, interaktion og dialog mellem politiker og borger, og hvor den personlige branding 

er mere alsidig.  

7.1.1 Indsamling af empiri 

Vi har valgt at basere vores genrebestemmelse og analyse på egen indsamlet empiri fra ti 

forskellige politikeres Facebook-profiler samt ti almindelige borgeres Facebook-profiler 

(bilag 1-2). Derudover har vi interviewet fire politikere: Ida Auken, Henrik Sass Larsen, 

Klaus Bondam og Søren Pind.  

 

Empirien er indsamlet i perioden 1. marts til 1. maj 2009, men vi har iagttaget politikernes 

profiler helt tilbage fra november 2008. Vi har valgt at fokusere på perioden 1. marts til 1. maj 

2009, da det er det tidsinterval, at vi har foretaget vores interviews, men samtidig har det vist 

sig, at der i den pågældende periode generelt har været stor aktivitet på politikernes profiler 

bl.a. pga. Anders Fogh Rasmussens kandidatur til posten som generalsekretær for NATO 

samt Lars Løkke Rasmussens indtagelse af statsministerposten.      

  

De almindelige borgeres profiler er valgt ud fra køn og alder – dvs., at der er foretaget en lige 

fordeling af køn samt et så bredt udsnit af befolkningen i forhold til. alder. Vi har dog været 

begrænset af, at mange profiler på Facebook i dag er lukkede for offentligheden. Et krav for at 

kunne analysere borgernes profiler har således været, at de havde en åben profil, hvor alle 

personlige informationer og billeder var tilgængelige. I udvælgelsen af de ti politiker-profiler 

er der ligeledes taget højde for alder og køn, således at vi har en ligelig fordeling af mænd og 

kvinder samt en bred aldersrepræsentation. Derudover har vi forsøgt at få et så bredt udsnit af 

de politiske partier som muligt. Ligesom ved de almindelige borgeres profiler har vi også i 

indsamlingen af politiker-profilerne været begrænset af, at de skulle være offentligt 

tilgængelige. Vi har udelukket de politikere, der har såkaldte tilhænger-profiler, idet disse 

profiler er langt mere professionelle og derfor ikke har de samme funktioner eller muligheder 
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som den almindelige profil.
12

 Vi har samtidig udvalgt de profiler, hvor vi har erfaret eller har 

haft en klar fornemmelse af, at de selv står bag profilen
13

 og eksempelvis ikke har en 

studentermedhjælp til at stå for kommunikationen. Vi har foretaget dette valg, da de profiler, 

der bliver drevet af andre end politikeren selv, som oftest er meget inaktive. På Pia 

Kjærsgaards profil, som bliver drevet af en sekretær fra DF, har vi eksempelvis ikke være i 

stand til at finde en eneste statusopdatering eller interaktion med ‟vennerne‟ på trods af, at de 

stiller hende en del spørgsmål. Vi har således valgt udelukkende at fokusere på de personlige 

profiler, hvor politikeren selv står bag profilen, da vi mener, det er her den personlige 

branding og interaktion med borgerne træder tydeligst frem. 

 

Kriterier De 10 politiker-profiler  

Alm. Facebook-

profil 

x 

Åben Facebook-

profil 

x 

Politisk parti  

Socialistisk 

Folkeparti 

1 

Socialdemokratiet 2 

Radikale Venstre 2 

Liberal Alliance 1 

Borgerligt 

Centrum 

1 

Venstre 2 

                                                 
12

 De personlige profiler kan max have 5000 venner, mens tilhænger-profilerne ingen restriktioner har. Til 

gengæld kan man ikke blive ‟ven‟ med disse profiler, men blot tilhænger, og personen bag profilen får heller 

ikke adgang til tilhængernes profil, som man gør på de almindelige profiler, når man bliver ‟venner‟. 
13

 Dette har vi f.eks. kunne udlede ud fra deres statusopdateringer, hvor vi har tolket meget personlige 

opdateringer som et tegn på, at det er politikeren selv, der står for profilen. Ofte skinner det igennem, når det 

ikke er politikeren selv, der kommunikerer på profilen, da statusopdateringerne bliver af meget formel og 

upersonlig karakter.   
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Konservativ 1 

Køn  

Mænd 5 

Kvinder 5 

Alder  

20-30 år 1 

30-40 år  5 

40-50 år 4 

Figur 7. Kilde: Egen tilvirkning 

 

Vores undersøgelse af i alt 20 Facebook-profiler bærer præg af en kvalitativ tilgang, idet vi 

går i dybden med disse profiler og analyserer deres kommunikative indhold. I forhold til de 

knap to millioner danske profiler, der eksisterer på sitet, er det dog et relativt lille antal 

profiler, vi iagttager. Vi har valgt en kvalitativ tilgang, fordi vores mål med specialet er at 

komme et spadestik dybere og få et mere nuanceret billede af forskellige politikeres opfattelse 

og anvendelse af fænomenet Facebook i stedet for at producere statistiske generaliseringer. 

Ud fra disse kvalitative data forventer vi alligevel at kunne iagttage nogle ligheder og 

forskelle i den måde, hvorpå henholdsvis almindelige borgere og politikere anvender 

Facebook og på den måde opnå en indsigt i og viden om, hvorledes politikernes anvender 

mediet i deres personlige branding.  

7.1.2 Interviews 

Vi har valgt at supplere genrebestemmelsen og analysen med personlige interviews af fire af 

de ti udvalgte politikere. Dette har vi gjort for at kunne sammenholde vores analyse af 

Facebook og politikernes brug af mediet med deres egne tanker bag profilerne. På den måde 

håber vi på at få et indblik i, hvordan politikerne selv italesætter anvendelsen af Facebook 

som en del af deres personlige branding, og hvordan de oplever og italesætter værktøjets 

muligheder og begrænsninger. Interviewene er foretaget i marts 2009 og ligger derfor inden 

for den empiriske observationsperiode. Interviewpersonerne er valgt ud fra den måde, hvorpå 

de anvender deres Facebook-profil. Vi har således forsøgt at få et så bredt udsnit af forskellige 

profiler som muligt, så vi får et mere indgående billede og dermed kan vise, hvor forskellige 
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profilerne og den personlige branding på Facebook kan være. Desværre har vi været 

begrænset af, at ikke alle af de ti udvalgte politikere med interessante profiler har haft tid eller 

lyst til at stille op til interview. 

 

             Interviewpersoner 

 

Kriterier 

Ida 

Auken 

Henrik 

S. 

Larsen 

Klaus 

Bondam 

Søren 

Pind 

Alm. Facebook-

profil 

x x x x 

Åben Facebook-

profil 

x x x x 

Skriver selv sin 

profil 

x x x x 

Personligt 

profilbillede 

x    

Professionelt 

profilbillede 

 x x x 

Mand  x x x 

Kvinde x    

Personlige 

oplysninger 

x x x  

*Stor aktivitet
14

 x  x  

*Mellem aktivitet    x 

                                                 
14

 * Stor aktivitet = statusopdateringer hver 2. dag el. mere 

* Mellem aktivitet = statusopdateringer hver 3. dag el. mindre 

* Lille aktivitet = statusopdateringer mindre end 1. gang om uden 
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*Lille aktivitet  x   

Figur 8. Kilde: Egen tilvirkning 

Som det fremgår af figur 8., har vi valgt at foretage fire interviews. Dette vil naturligvis give 

vores undersøgelse en begrænset repræsentativitet, men vi forventer alligevel at kunne 

iagttage nogle ligheder eller forskelle i den måde, hvorpå interviewpersonerne anvender og 

italesætter Facebook som branding-værktøj. På den måde kan interviewene bruges som 

eksempler på, hvordan Facebook anvendes af politikere med personligt fokus i kampen om 

vælgerne. Vi vil derefter bruge eksemplerne til at perspektivere og problematisere det 

overordnede emne i specialet: personlig branding gennem Web 2.0 medierne. Dette vil vi 

gøre med udvalgte citater, og hvert citat efterfølges af en henvisning, der angiver forbogstavet 

i respondentens navn samt nummer på den pågældende ytring – f.eks. henviser I20 til Ida 

Aukens interview, ytring nummer 20. 

7.1.3 Interviewteknik 

Som nævnt har vi valgt at anlægge en socialkonstruktivistisk tilgang til vores speciale, og 

denne tilgang forsøger vi at bibeholde i genereringen og analysen af vores empiriske materiale 

ved at gennemføre vores interviews ud fra et konstruktivistisk-interaktionistisk perspektiv. Vi 

er således af den opfattelse, at vi selv er med til at skabe den fortælling, der opstår i 

forbindelse med interviewet. Det vil sige, at mening bliver skabt gennem den konkrete 

interaktion mellem os og den person, vi interviewer (Järvinen og Mik-Meyer, 2005: 15-17). 

Konsekvensen af dette er, at vi skal være opmærksomme på, at de spørgsmål vi stiller, og 

interaktionen mellem os og interviewpersonerne kan være med til at forme de svar, der bliver 

givet. 

 

Vores indgangsvinkel til de fire interviews tager udgangspunkt i Steiner Kvales ”Interview – 

En introduktion til et håndværk”. Derudover har vi ladet os inspirere af Margretha Järvinen 

og Nanna Mik-Meyers ”Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv”.  

 

Udgangspunktet for vores interviews er en interviewguide (bilag 12), der sikrer, at vi får 

introduceret de samme temaer til alle interviewpersonerne, således at en sammenligning af 

respondenternes svar efterfølgende er mulig. Vi har valgt at gennemføre vores interviews på 

en semistruktureret måde, hvilket betyder, at vores interviews ikke er stramt styret eller ikke-

styret. Vi introducerer derimod de temaer, som vi ønsker belyst af vores interviewpersoner 

ved at stille åbne spørgsmål. Interviewet minder derfor mere om en hverdagssamtale end et 
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professionelt interview. Men interviewguiden sørger for at strukturere samtalen således, at 

den fokuserer på bestemte emner og dermed adskiller sig fra en hverdagssamtale.   

 

Inden selve interviewet har vi sørget for, at respondenterne er informeret om specialets og 

interviewets overordnede emner. Alle interviews er blevet optaget på en lydfil og 

efterfølgende transskriberet.  

7.1.4 Transskribering 

Formålet med vores interviews er at afdække respondenternes opfattelse af Facebook som et 

værktøj til at iscenesætte og brande sig selv. Transskriberingen skal i skriftform gengive det 

mundtlige interview, så det kan anvendes til analyse (Kvale & Brinkmann, 2009:202), og 

transskriberingen skal så vidt muligt forsøge at gengive den mening, som interviewpersonen 

havde til hensigt at få frem. Det er således respondenternes overordnede opfattelse og 

udtalelser, der er vigtige, og derfor har vi valgt at opsætte følgende retningslinjer for 

transskriberingen af de fire interviews: 

 Som udgangspunkt transskriberer vi ytringerne ord for ord. Dog har vi valgt at 

udelade fyldord som øhh og ik, medmindre udeladelse vil virke ødelæggende for 

meningen. 

 Vi har i enkelte tilfælde, hvor sætningskonstruktionerne har været 

meningsforstyrrende, valgt at omskrive udtalelserne, således at meningen ikke går 

tabt. 

 Vi sammenfatter og kondenserer de dele af interviewet, der ikke er relevante for vores 

afhandling eksempelvis, når der tales om vind og vejr.  

 

7.2 Præsentation af respondenter  

I det følgende vil vi, på baggrund af respondenternes Facebook-profil og interviews, kort 

præsentere vores fire interviewpersoner og beskrive deres egen begrundelse for oprettelsen af 

en profil på Facebook.  

7.2.1 Ida Auken
15

 

Ida Auken er 31 år gammel og besidder posten som miljøordfører for SF. Ida Auken stammer 

fra en familie af politikere, og både hendes mor, Margrethe Auken, og hendes onkel, Svend 

Auken, sidder i Folketinget. Hun kom på Facebook lige inden valgkampen i 2007, og Ida 

                                                 
15

 For transskribering af interview med Ida Auken se bilag 13 
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Auken beskriver hendes profil som en offentlig side, som hun forsøger at give et personligt 

præg (I1). Ida Auken har i skrivende stund (25/5 2009) 3293 ‟venner‟.  

7.2.2 Henrik Sass Larsen
16

 

Henrik Sass Larsen er 41 år gammel og er politisk ordfører for Socialdemokratiet. Henrik 

Sass Larsen kom på Facebook i 2008 på utallige opfordringer fra venner – indtil da kendte 

han ikke til mediet. Ifølge Henrik Sass Larsen havde han ikke gjort sig dybere overvejelser 

omkring Facebook og oprettelsen af en profil. Derfor har han heller ikke haft noget mål med 

profilen, men beskriver, hvordan han har prøvet sig frem og undervejs er blevet begejstret for 

mediet. Henrik Sass Larsen har i skrivende stund (25/5 2009) 2272 ‟venner‟. 

7.2.3 Klaus Bondam
17

   

Klaus Bondam er 45 år gammel og er Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune. 

Blandt den danske befolkning er han også kendt for sin skuespillerkarriere bl.a. som den gale 

og lettere perverterede Niels Buckingham i TV-serien Langt fra Las Vegas. Det er derfor også 

en ret alsidig venneliste, han har, og den består af både private venner, vælgere, journalister 

og fans fra hans tid som skuespiller. Han kan ikke selv huske, hvornår han oprettede sin profil 

på Facebook, men, ifølge ham selv, blev han en del af netværket ret tidligt. Klaus Bondam har 

ikke haft noget mål med oprettelsen af en profil på Facebook, men ser det derimod som sit 

frirum, og han tjekker sin profil op til flere gange om dagen. Klaus Bondam har i skrivende 

stund (25/5 2009) 4993 ‟venner‟.  

7.2.4 Søren Pind
18

 

Søren Pind er 39 år gammel og besidder posten som Udenrigspolitiks ordfører for Venstre. 

Søren Pind kom, ifølge ham selv, ret sent på Facebook og finder mediet lidt forvirrende, og 

generelt virker han mindre begejstret for Facebook. Derfor bruger han også det meste af sin 

online-tid på sin blog. Hans lidt negative holdning til mediet afspejler sig dog ikke i hans 

profil, hvor han er aktiv og opdaterer sig jævnligt. For Søren Pind er det vigtigt, at det er ham 

selv, der står for profilen, og at han selv skriver indlæggene – ellers mener han, at det er 

ligegyldigt at have en profil. Søren Pind har i skrivende stund (25/5 2009) 3350 ‟venner‟.    

 

 

 
                                                 
16

 For transkribering af interview med Henrik Sass Larsen se bilag 14 
17

 For transskribering af interview med Klaus Bondam se bilag 15 
18

 For transskribering af interview med Søren Pind se bilag 16 
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8.0 Genrebestemmelse og analyse af Facebook 

Genrebegrebet bliver for det meste forbundet med romaner, artikler, eventyr og andre 

litterære tekster. Genreanalytikeren Bhatia, hvis teori vi vil anvende i følgende analyse, mener 

dog, at genreanalyse også er relevant for ikke-litterære tekster såsom reklamer, salgsbreve etc. 

(Bhatia, 1993). På samme måde betragter vi i dag de sociale Web 2.0 medier som ikke-

litterære tekster. Da Facebook er et forholdsvis nyt medie, hvor genren endnu ikke er 

defineret, er vi nødt til at bestemme genren, inden vi kan foretage en analyse af politikernes 

brug af denne. Vi mener, det er vigtigt for vores analyse af de politiske online-profiler at få 

identificeret de generelle fællestræk og spilleregler, mediet besidder. I det følgende vil vi på 

baggrund af vores empiri forsøge at kortlægge Facebook som genre bl.a. ved at undersøge 

dets kommunikative formål, trækstrukturer samt retoriske strategier. I forbindelse med en 

genrebestemmelse mener vi, det er vigtigt at definere, hvad en genre er, og denne kan 

defineres som:  

 

”(…) a recognizable communicative event characterized by a set of communicative 

purpose(s) identified and mutually understood by the members of the professional or 

academic community in which it regularly occurs. Most often it is highly structured 

and conventionalized with constraints on allowable contributions in terms of their 

intent, positioning, form and functional value. These constraints however are often 

exploited by the expert members of the discourse community to achieve private 

intentions within the framework of socially recognized purpose(s).” (Swales i Bhatia, 

1993: 13). 

  

En genrebestemmelse af nye digitale medieformer og webtekster udgør imidlertid en 

udfordring, idet udgangspunktet for de traditionelle genreanalyseteorier i reglen er en 

velafgrænset litterær tekst på tryk. Vores genstand er imidlertid en ikke-litterær hypertekst 

(Hoff-Clausen, 2008: 65). Det betyder, at den er relativt uafgrænset, da der konstant 

produceres ny tekst på sitet samtidig med, at man i en uendelighed kan scrolle ned og finde 

indlæg af ældre dato. Derudover er teksten ustabil og kontingent, idet det altid er muligt at 

redigere eller helt slette tekster uploaded på nettet. Vi risikerer dermed, at analysegenstanden 

har forandret sig under og efter analysen. I et forsøg på at imødekomme dette problem har vi 

valgt at supplere vores analyse med adskillige skærmprint, således at vi kan dokumentere og 

stabilisere vores analysegenstand så meget som muligt. Som nævnt har vi observeret 
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Facebook i perioden 1. marts – 1. maj 2009, og det er observationerne fra denne periode, der 

ligger til grund for nedenstående analyse.  

8.1 Genreteori – Bhatia 

I vores bestemmelse af Facebook som genre har vi valgt at anvende Bhatias genreteori 

”analysing unfamiliar genres” (Bhatia, 1993: 22-36; Bhatia, 2004: 164-169) samt Frandsen 

(1997). Vi har valgt at gøre brug af Bhatias oprindelige teori fra 1993 samt det ‟etnografiske 

perspektiv‟, der stammer fra Bhatias (2004: 165-166) videreudvikling af teorien. Bhatias 

genreteori indeholder følgende syv punkter, som kan bruges i en genreanalyse eller -

bestemmelse: 

 

Punkter Beskrivelse 

1. Placering af teksten i en 

situationel kontekst 

 

En umiddelbar bestemmelse af tekst-

genren baseret på egne erfaringer 

 

2. Gennemlæsning af 

eksisterende litteratur på 

området 

 

Indsamling og gennemlæsning af 

allerede eksisterende litteratur, der måtte 

findes om den pågældende genre 

 

3. Bestemmelse af konteksten 

 

Kontekstuel analyse  - herunder 

bestemmelse af afsender-modtager-

forhold 

 

4. Korpusafgrænsning og 

genreanalyse 

 

Definition af genren og sub-genrer, den 

situationelle kontekst samt tekstgenrens 

karakteristika 

Genreanalysens 3 niveauer: 

1. Kommunikative formål 

2. Trækstrukturer 

3. Retoriske strategier 

 

5.  Lingvistisk analyse 

 

Grammatisk og tekstuel analyse samt 

strukturel fortolkning af genre-teksten 

 

6. Etnografisk perspektiv Etnografisk analyse – herunder 

medlemmernes oplevelse af 

genrefællesskabet 

 

7. Undersøgelse af den 

institutionelle kontekst 

 

Analyse af de uskrevne regler og 

konventioner, som deltagerne i den 

kommunikative situation følger i den 

pågældende genre 

 

 

    Figur 9. Kilde: Egen tilvirkning  

 

Ifølge Bhatia (1993: 22) er det ikke nødvendigt at anvende samtlige syv punkter. Valget af 

punkter afhænger af den analyse, man ønsker at foretage, og det er heller ikke et krav at følge 

punkterne eller rækkefølgen slavisk. Vi har valgt at inddrage punkt 1, 2 og 3, da disse kan 

hjælpe os til intuitivt at danne et billede af den kontekst, som Facebook indgår i – herunder 
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afsender-modtager forhold. Samtidig vil punkt 1 og 3 fungere som en generel præsentation af 

Facebook og bidrage til at få mediet placeret i en kontekst. Punkt 2 vil vi ikke komme 

nærmere ind på i analysen, men vi har behandlet punktet forud for genrebestemmelsen ved 

hjælp af den indsamlede empiri, vores observationer af Facebook i en periode på seks 

måneder samt ved indsamling og gennemlæsning af diverse artikler, der er skrevet om 

fænomenet. Punkt 4 har vi udvalgt, da det, efter vores mening, udgør den bærende del af 

genrebestemmelsen og analysen. Her vil vi gennemgå genreanalysens tre niveauer: 

kommunikative formål, trækstrukturer og retoriske strategier for derigennem at definere 

genren og dens karakteristika. Da vi i dette speciale ikke ønsker og heller ikke finder det 

relevant at gå i detaljer med de sproglige aspekter af Facebook, men derimod har fokus på 

branding gennem mediet, har vi fravalgt punkt 5, Den lingvistiske analyse, markeret med 

orange i ovenstående model. Punkt 6, Det etnografiske perspektiv, er relevant at inddrage i 

forhold til vores interviews af udvalgte politikere, da det giver os mulighed for at analysere 

politikernes egne oplevelser og erfaringer med mediet. Punkt 6 vil løbende blive inddraget 

under punkt 4, hvor vi finder det relevant. Punkt 7, Undersøgelse af den institutionelle 

kontekst, er relevant, fordi vi ønsker at undersøge, hvilke regler og konventioner, der findes på 

mediet, samt hvordan politikerne udfordrer disse regler og konventioner i deres brug af 

Facebook.  

 

Inden selve analysen vil vi kort forklare genreanalysens tre niveauer, da denne, som nævnt, 

udgør en bærende del af analysen.  

8.1.1 Kommunikative formål 

Ifølge Bhatia (1993: 13) er en genre primært kendetegnet ved det kommunikative formål, der 

kan benyttes som et kriterium til at identificere og adskille genrer. Derfor er 

kommunikationsformålet en af de væsentligste nøglefaktorer i en genreanalyse – det giver 

tekstgenren mening og struktur. Frandsen (1997: 112) definerer det kommunikative formål 

således: ”de(n) handling(er) eller de(n) tilstand(e) som afsenderen har til hensigt, og som 

modtageren forventer, at receptionen af den pågældende genre vil føre til”. En ændring i det 

kommunikative formål kan skabe en ny genre, og mindre ændringer kan resultere i sub-genrer 

(Bhatia, 1993: 13). F.eks. er et af TV-avisens kommunikative formål at informere seerne om 

aktuelle samfundsrelevante og politiske begivenheder. Hvis dette ændrede sig, således at det 

kommunikative formål handlede om at sælge produkter, ville der blive skabt en ny genre – en 

reklamegenre. Derimod vil mindre ændringer som f.eks. finans- eller sportsnyheder ikke føre 



 70 

til en ny genre, men blot skabe en sub-genre til genren. De kommunikative formål kan 

inddeles i hovedformål, der er fælles for alle genremedlemmerne og i biformål, der kun 

omfatter nogle af genrens medlemmer (Frandsen, 1997: 126). 

8.1.2 Trækstrukturer 

Enhver tekst består af en række træk, der bidrager til at opfylde det kommunikative formål. 

Ifølge Frandsen (1997: 112) skal et træk forstås som: ”en del af en tekst, der har et bestemt 

indhold med henblik på at realisere et bestemt delformål”. Det er trækkene tilsammen, der 

kendetegner den enkelte genre og giver den sit særpræg. F.eks. er blogs kendetegnet ved, at 

indlæggene altid står i omvendt kronologisk rækkefølge. Det er således et træk ved bloggen, 

og er denne trækstruktur ikke tilstede, kan mediet ikke betegnes som en blog. Trækkene 

omfatter det, som Bhatia (1993; 20, 21) kalder for diskriminative kontra ikke-diskriminative 

strategier. De diskriminative strategier er obligatoriske træk, der kan medvirke genreskift, 

mens de ikke-diskriminative strategier er fakultative træk, hvilket vil sige, at de ikke ændrer 

genrens kommunikative formål – de udfordrer, supplerer eller udvider blot genrens indhold 

og er, modsat de obligatoriske træk, valgfrie. Således er den omvendte kronologiske 

rækkefølge i det ovennævnte blog-eksempel et obligatorisk træk, da genren ændres, hvis 

rækkefølgen ændres til kronologisk, mens et kommentarfelt til bloggens læsere er et 

fakultativt træk, da dette ikke er et obligatorisk element i bloggen, men blot udvider bloggens 

indhold. 

8.1.3 Retoriske strategier 

Man kan anvende forskellige retoriske strategier for at opnå de træk, som en tekst består af. 

Frandsen definerer de retoriske strategier som: ”brug af bestemte sproglige og/eller ikke-

sproglige virkemidler, der bidrager til at realisere trækkene”. I de retoriske strategier skelner 

man mellem to overordnede kategorier: de sproglige kontra de ikke-sproglige (Frandsen, 

1997: 114).
19

 Et eksempel på en sproglig retorisk strategi kan være en blogs navn og dens 

URL-adresse, der ofte består af bloggerens navn – f.eks. er Ida Aukens blog opkaldt efter 

hende selv, og adressen er www.idaauken.dk. På den måde vil hendes blog blive en del af 

resultatlisten ved en google-søgning på hendes navn. Ligeledes indikerer denne retoriske 

strategi, at der er tale om en person, og at denne er i centrum og emne for kommunikation på 

bloggen. En ikke-sproglig strategi kan være af visuel karakter i form af et profilbillede af 

bloggeren.  

                                                 
19

 Når man taler om sproglige retoriske strategier, behandler man ofte konkrete sproglige elementer i en tekst. I 

vores analyse har vi dog valgt at fokusere på det overordnede indhold i teksten og ikke på lingvistiske træk.  

http://www.idaauken.dk/
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8.2 Præsentation af Facebook 

Som nævnt i kapitel 6. er nettet i dag fyldt med sites, hvor brugerne selv kan levere indholdet, 

udtrykke holdninger, blogge om alt mellem himmel og jord samt deltage i diverse online-

fællesskaber. Facebook er nok et af de mest kendte og hurtigst voksende eksempler på en 

social netværkstjeneste i rækken af Web 2.0 trends. Dette har været meget tydeligt i den 

danske presse, hvor de traditionelle medier næsten dagligt har omtalt og refereret til Facebook 

eller aktiviteter på siden. Og interessen for og omtalen af Facebook er vokset eksplosivt på 

blot få år. Således var der i perioden 1. januar 2005 til 1. januar 2006 blot én enkelt artikel i 

de danske nyhedsmedier, hvor Facebook blev nævnt, mens der to år senere i perioden 1. 

januar 2008 til 1. januar 2009 var hele 8222 artikler i de danske nyhedsmedier.
20

 På mange 

måder kan man sige, at 2008 har stået i Facebook‟s tegn, og noget tyder på, at det også 

forsætter ind i 2009.  

 

Facebook blev grundlagt af de fire Harvard-studerende, Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, 

Chris Hughes og Eduardo Saverin i februar 2004
21

. Navnet Facebook, og de features sitet har, 

er på mange måder inspireret af de ‟yearbooks‟, som udgives på de amerikanske universiteter 

hvert år med billeder af og informationer om dimittenderne. Den danske pendant hertil må 

være Blå bog. I dag er navnet blevet så populært og brugt, at det har opnået status som 

verbum: ‟to facebook somebody‟ (Bastholm, 2005). Oprindeligt var Facebook kun et netværk 

for de studerende på Harvard University, men hurtigt bredte fænomenet sig til andre 

universiteter i USA, og derfra tog det fart. I december 2004 var der næsten 1 mio. aktive 

amerikanske brugere af Facebook, mens der i skrivende stund (april, 2009) er mere end 200 

mio. aktive brugere på verdensplan
22

. Virksomheden har mere end 850 ansatte, og ud over 

hovedkontoret i Californien og seks mindre kontorer i resten af USA er der tre internationale 

kontorer i Dublin, London og Paris
23

. Facebooks er verdens fjerde mest trafikerede website i 

verden lige efter Yahoo og YouTube, som indtager henholdsvis anden- og tredjepladsen. 

Google indtager førstepladsen som verdens mest trafikerede website.
24

  

 

                                                 
20

 Disse tal er fremkommet ved en søgning på Infomedia d. 21. maj 2009 med søgeordet Facebook. Vi har 

således undersøgt, hvor mange gange ordet fremgår i de danske nyhedsmedier i perioden fra 1. januar 2005 til 1. 

januar 2006 samt fra 1. januar 2008 til 1. januar 2009.  
21

 http://www.facebook.com/press/info.php?timeline 
22

 Ifølge Facebooks egne oplysninger, http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
23

 http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet 
24

 www.alexa.com/topsites 
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I Danmark har Web 2.0 brugerne også taget Facebook-fænomenet til sig, og mere end 1.8 

mio. danskere har oprettet en Facebook-profil svarende til 34 procent af den danske 

befolkning, og faktisk viser det sig, at Danmark i starten af 2009 var det største Facebook-

land i verden (Kastrup, 2009). Der kan være flere årsager til Facebooks enorme popularitet 

blandt den danske befolkning. En afgørende og væsentlig faktor er dog, at 85 procent af 

danskerne i 2008 havde adgang til Internettet fra hjemmet – dvs. ni ud af ti danskere 

(Serviceerhverv, 2008). En anden årsag til mediets store succes kan skyldes, at sitet nærmest 

er gået hen og blevet et ‟folkeligt‟ fænomen. Virksomheder som Børsen og Danske Bank har 

derfor valgt helt at blokere adgangen til det sociale netværk, så deres ansatte ikke kan 

kommunikere på Facebook i arbejdstiden (Damsgaard, 2009; Wittorff, 2009). Facebook 

appellerer til den brede befolkning - både unge og gamle, uanset profession, benytter sig af 

den sociale netværkstjeneste. På dette punkt adskiller Facebook sig fra mange andre 

socialbaserede Web 2.0 medier såsom: MySpace, Arto, LinkedIn, Netbaby etc. Disse medier 

er meget nicheprægede, da de henvender sig helt specifikt til f.eks. kunstnere, børn/unge, 

arbejdsrelationer, gravide etc.  

 

8.3 Placering og bestemmelse af Facebook i en situationel kontekst 

Som nævnt i Kapitel 6. er det kendetegnende for Web 2.0 medierne, at brugerne selv leverer 

indholdet, og Facebook er ingen undtagelse. Facebook, som medie, er et socialt online-

fællesskab – et mødested på nettet, hvor brugeren bl.a. har mulighed for at (gen)skabe og 

opretholde kontakten til og kommunikere med gamle og nye venner, skolekammerater, 

arbejdskollegaer, familie mm. Alle kan oprette en Facebook-profil på Internettet. Det kræver 

blot, at man går ind på hjemmesiden, www.facebook.com og udfylder felterne med personlige 

oplysninger. Oprettelsen af profilen er, ligesom de fleste andre Web 2.0 tjenester, gratis. Og 

når man har oprettet sin Facebook-profil, kan man eksempelvis beslutte sig for, hvorvidt man 

vil have en lukket eller åben profil – dvs., om man vil have en offentlig tilgængelig profil eller 

ej. I modsætning til mere officielle personer har almindelige brugere typisk en lukket profil, 

der kun er tilgængelig for de accepterede ‟venner‟. 

 

Vi betragter Facebook som en sammensmeltning af den personlige hjemmeside og online-

chat fora. Ved første øjekast minder de individuelle profiler på Facebook om en personlig 

hjemmeside med private billeder og personlige oplysninger om personen bag profilen. Men i 

modsætning til en privat hjemmeside er det interaktionen med andre brugere, der er i fokus. 

http://www.facebook.com/
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Som navnet angiver, er det altoverskyggende formål på chatfora dialog og interaktion 

brugerne imellem. Men i modsætning til Facebook er det på disse fora ikke vigtigt, hvem de 

forskellige brugere er. De er ofte angivet med et alias-navn og meget få personlige 

oplysninger. På chatfora er det således emnet, der er i centrum for kommunikationen, og de 

forskellige fora er emneopdelt, hvorefter man kan chatte med ligesindede, der deler samme 

interesser. Facebook bliver således en hybrid mellem den personlige hjemmeside og chatfora, 

dels fordi den, som en hjemmeside, er opbygget omkring den person, som har profilen, og 

dels fordi den, som chatfora, lægger vægt på interaktion med andre brugere. På Facebook er 

det dog ikke emnerne, der er i centrum, men derimod brugerne selv og interaktionen, der 

foregår på brugernes profiler. 

 

Ideen med Facebook er konstant at udvide interaktionen og dialogen profilerne imellem. Til 

dette anvender mediet en dialogbaseret strategi, der bestandigt opfordrer brugerne til at indgå 

i dialog med hinanden. Dette kan eksempelvis iagttages på den måde, hvorpå Facebook er 

bygget op omkring statusopdateringerne. Statusfeltet figurerer flere steder på mediet med 

teksten ‟Hvad har du på hjertet?‟. På den måde bliver profil-indehaverne til stadighed 

opfordret til at dele deres tanker med ‟vennerne‟, som får tilsendt disse opdateringer til deres 

egen profil med en opfordring om at kommentere ‟vennens‟ statusopdatering. Vælger venner 

at gøre dette, vil disse kommentarer blive sendt tilbage til personen, der har skrevet den 

pågældende statusopdatering, men også de øvrige ‟venner‟ vil modtage disse kommentarer i 

håb om, at det kan afføde flere kommentarer fra andre. Således kan kommunikationen 

fortsætte i en uendelig spiral, hvor afsender-modtager-forholdet skifter mellem profil-

indehaveren og dennes ‟venner‟. 

 

8.4 Korpusafgrænsning og genreanalysens tre niveauer 

Som nævnt er de kommunikative formål inddelt i hovedformål og biformål. Hovedformålene 

angiver de formål, der oprindeligt har været hensigten med brugen af Facebook, mens 

biformålene kan være individuelle og angiver mulige formål for nogle af genrens brugere.  
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8.4.1 Kommunikative hovedformål på Facebook 

Folkene bag Facebook beskriver selv mediet som:  

 

“a social utility that helps people communicate more efficiently with their 

friends, family and coworkers. The company develops technologies that 

facilitate the sharing of information through the social graph, the digital 

mapping of people's real-world social connections.”
25

 

 

Denne beskrivelse understøttes af de features, mediet er bygget op omkring. Vi har 

identificeret følgende kommunikative hovedformål på Facebook: 

 

1. Online-socialisering fordi sitet er bygget op omkring en stor væg (illustreret med den 

store cirkel på print screen 5.), der fylder hele midten af billedet. Det er her ‟vennerne‟ 

kommunikerer med hinanden. Væggens størrelse og placering understreger netop, at 

det er kommunikationen og interaktionen med ‟vennerne‟, der er i højsæde på 

Facebook.  

 

2. Gen(skabe) kontakten til venner, familie og kollegaer etc. fordi den venstre del af sitet 

er domineret af et stort billede af profil-indehaveren samt vennelisten, hvor det 

fremgår, hvor mange ‟venner‟ vedkommende har, og et udsnit af ‟vennernes‟ 

profilbilleder figurer også på den enkeltes profil. Dette angiver, at det er kontakten til 

‟vennerne‟, der er i fokus.  

                                                 
25

 http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet 
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Print screen 5. 

3. Platform for personlig branding og selviscenesættelse fordi en Facebook-profil (jf. 

nedenstående print screen 6.) er bygget op omkring det enkelte individ og dennes 

selviscenesættelse med et selvvalgt profilbillede og personlige oplysninger. 

Informationsvæggen opfylder den personlige branding, idet den kommunikerer ud til 

‟vennerne‟, hvem personen bag profilen er, og hvad han eller hun står for.  

 

Det sidstnævnte kommunikative hovedformål indgår ikke i Facebooks egen 

formålsbeskrivelse. Ikke desto mindre mener vi, på baggrund af vores empiriske materiale 

samt vores iagttagelser af mediet, at kunne argumentere for, at det indgår som et af Facebooks 

kommunikative hovedformål. Modsat den tidligere omtalte Yearbook som Facebook er 

inspireret af, er det på Facebook personen selv, der leverer informationerne og dermed skaber 

profilen. Et menneske vil, ifølge Goffman, altid være interesseret i at vise de bedste sider af 

sig selv: “An important aspect of the socialization process is the tendency for the performers 

to offer their observers an impression that is idealized in several different ways” (Goffman, 

1959: 44). Dette aspekt kalder Goffman for indtryksstyring, og set i et branding perspektiv vil 

det sige, at man altid vil forsøge at skabe en personlig brand identitet – altså en vision for, 
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hvordan man ønsker at blive opfattet af omverdenen (Aaker & Joachimsthaler, 2000: 27). Det, 

der kan iagttages på profilen, er således kontrolleret af profil-indehaveren selv, og derfor er 

Facebook en oplagt platform for personlig branding og selviscenesættelse.  

 

 

Print screen 6.  

8.4.2 Kommunikative biformål på Facebook 

Som nævnt er biformål ikke nødvendigvis gældende for alle Facebook-brugerne, men angiver 

derimod andre mulige kommunikative formål til at være på Facebook udover ovennævnte 

hovedformål. Eksempelvis bruger en del mennesker netværket i karrieremæssigt øjemed til at 

socialisere og skabe professionelle kontakter, mens andre brugere anvender mediet til dating 

og forsøger igennem deres profil at få kontakt til nye mennesker og potentielle partnere. Der 

er mange mulige årsager til, at folk er på Facebook, men eftersom vores fokus er på 

politikernes anvendelse af Facebook, har vi i følgende behandling af kommunikative biformål 

valgt udelukkende at koncentrere os om denne gruppes mulige anvendelse af mediet. 

Følgende biformål er således nogle, vi har kunnet iagttage via vores empiri og under vores 

observationer af de politiske profiler. 
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Vi har identificeret følgende kommunikative biformål hos politikerne på Facebook: 

 

1. Fastholde og tiltrække vælgere 

2. Sælge politiske budskaber 

3. Platform for personlig branding og selviscenesættelse 

 

Disse biformål er vi kommet frem til, da vi mener, at politikernes indtog på Facebook er en ny 

måde at skaffe sig vælgere på, og med knap to mio. danske profiler er en stor del af den 

danske vælgerskare at finde på mediet. Et af Facebooks kommunikative hovedformål er, som 

nævnt, at fungere som platform for personlig branding og selviscenesættelse. Og netop dette 

formål er vigtigt for politikerne, idet mediet gør det muligt at vise andre og mere personlige 

sider af dem selv. Dermed kan profilen bidrage til, at borgerne får et indblik i personen bag 

politikeren. Henrik Sass Larsen siger følgende om mulighederne for at vise andre sider af sig 

selv på Facebook: 

 

” Jeg kommer i medierne og kommenterer på nogle ting, der sker. Jeg kommer også 

med nogle længere interviews. Jeg har også et formål med at præsentere 

Socialdemokratiets politik bedst muligt og være i rollen som den, der prøver at slå 

nogle af de andre oven i hovedet hele tide og ligge mig ind foran, hvis der er et eller 

andet. Derfor er jeg også i et eller andet omfang interesseret i, at de ikke kun kender 

den, der bare står og kommenterer, men også, it‟s all right, at jeg giver noget af mig 

selv” (H7).   

 

Facebook er derfor en oplagt kommunikationskanal for politikerne til at brande sig på en ny 

og mere personlig måde, hvilket kan være med til at fastholde og tiltrække vælgere. Desuden 

er statusopdateringerne et godt værktøj til at sælge politiske budskaber. Og vi kan ud fra vores 

empiri iagttage, at en stor del af politikernes statusopdateringer har direkte eller indirekte 

politiske budskaber i sig. F.eks. skriver Simon Emil Ammitzbøll i sin statusopdatering: 

 

”mener, at vi skal skabe mulighed for at leve et sundt liv ved at lave cykelbyer, god 

mærkning og gode rammer for at børn og unge kan bevæge sig. Ikke gennem forbud 

og afgifter” (21. april kl. 15:58).  

 

http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=86868966004&comments=1&ref=mf#s86868966004
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Dette politiske budskab afføder hele 60 kommentarer, og dermed kan man sige, at mediet 

også giver mulighed for at opnå dialog og interaktion med den almindelige borger på en helt 

anden måde end tidligere. Ida Auken anvender sommetider Facebook, mens hun er i 

Folketingssalen og beskriver interaktionsmulighederne således:  

 

”det synes jeg er rigtig rigtig sjovt. Og nogen gange undervejs kan jeg også nå at 

kommunikere med nogle folk, mens jeg sidder nede i salen. Jeg har haft en debat 

engang, hvor en fra Kommunernes Landsforening skrev til mig med et argument, fordi 

han sad og så det på DR2, og så brugte jeg det argument direkte videre i debatten, og 

det synes han jo var fantastisk” (I15). 

 

Ida ser derfor interaktionsmulighederne på Facebook både som en styrkelse af demokratiet og 

af hende selv som politiker og siger videre: 

 

”jeg kan få flere med ind på mit hold, for det er ikke mig, det skulle gerne være et 

hold, det skulle gerne være en strømning, jeg repræsenterer. Jo mere fokus der 

kommer på personer, desto vigtigere tror jeg, det er, at man har et bagland, og man 

repræsenterer nogen, og man ikke bliver forgabt i sig selv” (I15). 

 

Facebook er altså også et oplagt medie til at komme i dialog med den almindelige borger, som 

via interaktionen får følelsen af at blive hørt, hvilket kan styrke det politiske engagement 

blandt befolkningen og i sidste ende bidrage til at styrke demokratiet. 

 

8.4.3 Trækstrukturerne på Facebook 

Vi har identificeret følgende obligatoriske træk på Facebook, dvs. træk, der skal være til stede 

for at vi kan tale om Facebook-genren:  

 

1. Tiltrække opmærksomhed. Da det er nødvendigt, at de andre brugere interagerer med 

profilen, hvis en Facebook-profil skal virke levende og aktiv. Derfor er det, som 

bruger, vigtigt at kunne påkalde sig de andres opmærksomhed. 
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2. Informere om sig selv. Fordi det er obligatorisk at udfylde basale informationer om sig 

selv, når man opretter en Facebook-profil. Desuden informerer man om sig selv via de 

handlinger, man foretager sig på Facebook – f.eks. gennem de statusopdateringer man 

skriver, billederne man uploader, grupperne man melder sig ind i etc. 

 

Endvidere har vi identificeret følgende fakultative træk, dvs. træk, der er valgfrie og som blot 

udvider genren, hvis de er til stede: 

  

1. Indgå i dialog. Som vi allerede har etableret, er nogle af Facebooks kommunikative 

hovedformål at skabe kontakt med venner, familie og kolleger og socialisere online. 

Facebook opfordrer dermed profilerne til at indgå i en dialog med hinanden ved at 

tilbyde forskellige features, som muliggør en dialog (f.eks. en væg, hvor ‟vennerne‟ 

kan skrive til hinanden, statusopdateringer og tilhørende kommentarfelter til vennerne 

mm).  

 

2. Sælge sig selv. Fordi mediet er en oplagt kanal til at skabe opmærksomhed omkring 

sin person og sine kompetencer. Ifølge Bauman (2007; 57) er det netop ”raising the 

status of the consumers to that of sellable commodities”, der er altafgørende for 

borgere i et forbrugersamfund som vores. Derfor er det heller ikke overraskende, at 

mange bruger Facebook til at sælge sig selv. Tænker man mere strategisk over de 

informationer og de mange værktøjer, som er tilgængelig på Facebook, vil man 

opdage, at Facebook kan fungere som et online-CV, hvor andre brugere kan få 

informationer om ens personlige karakter og faglige kompetencer. Og noget tyder på, 

at flere og flere er ved at få øjnene op for disse muligheder og dermed bruger mediet 

strategisk som en platform for personlig branding. I al fald er flere 

rekrutteringsbureauer, blandt andre Randstad, trådt ind på scenen og bruger mediet 

som en ny rekrutteringskanal
26

, fordi de derigennem kan opnå informationer om 

mulige kandidater, som normalt ikke er tilgængelige for rekrutteringsbureauerne eller 

potentielle arbejdsgivere.    

 

 

 

                                                 
26

 http://www.jobindex.dk/cgi/content.cgi?rm=show&id=111 (Hentet d. 10 juni 2009) 

http://www.jobindex.dk/cgi/content.cgi?rm=show&id=111
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3. Beskue ‟vennerne‟ gennem en medieret voyeurisme. Facebook gør det muligt at følge 

med i andres liv på en hel ny måde. Vores indtryk er, at der er lige så mange, som 

bruger mediet til at promovere sig selv, som der er folk, der bruger det til at beskue 

andre. Med Facebook kan man følge med i gamle venners, bekendtes og ekskæresters 

liv, se billeder fra deres private ferier, bryllupper mm. på tværs af by- og 

landegrænser uden, at man af den grund er en del af deres liv som sådan. Der er på 

Facebook således blevet skabt en legal form for voyeurisme. 

8.4.3.1 Din Facebook profil er din personlige reklamesøjle 

De tre ovennævnte træk er fakultative, idet man sagtens kan have en Facebook-profil uden 

eller meget sjældent at indgå i dialog med ‟vennerne‟, uden at forsøge at sælge sig selv eller 

uden bruge mediet til at beskue ‟vennerne‟. Men undlader man f.eks. at indgå i dialog med 

andre eller sælge sig selv og kun bruge profilen til at beskue ‟vennerne‟, risikerer man, at 

profilen bliver så kedelig og uinteressant for ‟vennerne‟, at de til sidst sletter den kedelige 

‟ven‟ fra vennelisten. På den måde bliver profilen mere uinteressant både for de resterende 

‟venner‟, men også for profil-indehaveren, som efterhånden har færre og færre ‟venner‟ at 

beskue, og profilen vil langsomt dø hen. Man er således nødt til at give noget af sig selv for at 

fastholde adgangen til ‟vennernes‟ profil. Og ifølge Bauman (2007; 2) holder de fleste af os 

ikke tilbage for at dele ud af privatlivet på nettet: ”At the heart of social networking is an 

exchange of personal information. Users are happy to reveal intimate details of their personal 

lives”.  

 

Man kan på mange måder sidestille Facebook-profilen med en reklameannonce, idet begge 

har som et obligatorisk træk at tiltrække opmærksomhed. Hvor de fleste reklameannoncer 

anvender et billede og et slogan til at fange forbrugerens opmærksomhed, så har Facebook-

profilen et profilbillede samt en statusopdatering til at tiltrække opmærksomhed fra 

omverdenen. Profilerne bliver dermed en slags reklamesøjle for personerne bag. Profilen skal 

altså sælge sig selv til de øvrige profiler således, at de får lyst til at interagerer med den og 

holde den levende og aktiv. Netop denne kommercialisering af mennesket forklarer Bauman 

således: “In the society of consumers no one can become a subject without first turning into a 

commodity” (Bauman, 2007: 12). Som borgere i et forbrugersamfund forsøger vi således at 

gøre os selv til en salgbar råvare, der med tiden kan udvikles til at blive et brand, hvis vi 

bevidst arbejder hen imod det.     
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8.4.4 Trækstrukturernes opfyldelse af de kommunikative hovedformål 

Vi har i det foregående fremhævet to obligatoriske trækstrukturer, der begge kendetegner 

Facebook som genre og vi vil i det følgende se, hvordan disse træk hjælper til at opfylde 

genrens kommunikative hovedformål.  

 

Først og fremmest er det vigtigt, at profilerne kan tiltrække de andre brugeres opmærksomhed 

således, at de får lyst til at interagerer med denne. Hvis der ikke er interaktion på profilen, dør 

den hen, og uden opmærksomhed fungerer de andre trækstrukturer ikke. Denne trækstruktur 

opfylder alle tre kommunikative hovedformål: (gen)skabe kontakt til venner, familie og 

kolleger, online-socialisering og platform for personlig branding og selviscenesættelse, fordi 

profilen ved at tiltrække opmærksomhed kan gøre gamle venner og bekendte opmærksomme 

på profilen og derved genskabe kontakten til gamle forbindelser. Ifølge Peters (1997) er der et 

behov for at skabe sit eget brand, være synlig og skille sig ud fra mængden. Kan man ikke 

tiltrække de andres opmærksomhed, er brandingen mislykket. Samtidig vil en profil, der 

tiltrækker de andre venners opmærksomhed øge interaktionen og dermed online-

socialiseringen på profilen. Det andet vigtige og obligatoriske element på Facebook-profilen 

er at informere om sig selv. Denne trækstruktur stemmer godt overens med det 

kommunikative hovedformål: platform for personlig branding og selviscenesættelse, da den 

personlige profil giver indehaveren mulighed for at informere omverdenen om sin dagligdag, 

tanker og oplevelser. Disse informationer sørger for at holde liv i profilen og ‟vennerne‟ 

opdateret om det sidste nye, og profilen er dermed en kanal, hvorigennem man på flere måder 

kan iscenesætte og brande sig selv. Mange tænker ikke videre over de informationer, de 

lægger ud på deres profiler – derfor vil man som Facebook-bruger også til tider opleve at 

blive spammet af ‟vennerne‟ med et hav af ligegyldige beskeder som: ”Ida laver 

pandekager” eller ”Så sover ungerne”. Informationer som disse er forholdsvis ligegyldige for 

mange af ‟vennerne‟.  
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8.4.5 De retoriske strategier på Facebook 

I de retoriske strategier skelner vi som tidligere nævnt mellem sproglige og ikke-sproglige 

visuelle retoriske strategier. Vi har identificeret følgende retoriske kategorier på Facebook:  

 

1. Statusopdateringer udgør en sproglig retorisk strategi. Statusopdateringer skrives i 

statusfeltet og udgør en sub-genre til Facebook genren, der kaldes mikroblogging. De 

almindelige borgere skriver typisk om dagligdagens trummerum, og det er ikke 

ualmindeligt at skrive statusopdateringer op til flere gange om dagen. 

Statusopdateringerne bliver sendt til ‟vennernes‟ nyhedsside, og på den måde kan de 

følge med i hinandens gøren og laden uden at foretage sig noget aktivt. Samtidig har 

‟vennerne‟ mulighed for at kommentere på hinandens opdateringer, eller via featuren 

‟synes godt om‟ kan man tilkendegive, at man har læst opdateringen og synes godt om 

den. Facebook opfordrer således dets brugere til at skrive nogle opdateringer, som kan 

generere noget respons fra ‟vennerne‟. Politikerne bruger også statusopdateringerne 

aktivt og veksler som regel mellem at skrive henholdsvis personlige og politiske 

opdateringer. Dette vil vi komme nærmere ind på i kap. 12., hvor vi vil se nærmere på, 

hvilken type opdateringer politikerne skriver.    

 

2. Nyhedssiden er den første side, man kommer ind på, efter man er logget ind på 

Facebook og udgør både en sproglig retorisk strategi samt en ikke-sproglig visuel 

retorisk strategi. Her bliver man opdateret med de seneste nyheder og aktiviteter, der 

er sket på ens egen profil eller på ‟vennernes‟ profiler. Profil-indehaveren bliver 

således informeret om, hvilke ‟venner‟ der har skrevet til hvem, og hvad de har 

skrevet. Hvem, der har lagt nye billeder ind på deres profil, hvilke nye 

statusopdateringer, der er blevet skrevet mm. Nyhedssiden fungerer derfor som et 

slags mini-sladderblad blot med ens Facebook-venner i hovedrollen i stedet for de 

kendte og kongelige, som vi ellers kender det fra virkeligheden.  

 

3. Profilbilledet er en ikke-sproglige visuel retorisk strategi. Det er valgfrit, hvorvidt man 

ønsker at uploade billeder til profilen og til billedvæggen. Typisk vælger de fleste at 

have et profilbillede. De, der undlader får ofte en meget upersonlig, intetsigende og 

inaktiv profil, der giver indtryk af at være under konstruktion (jf. nedenstående print 

screen 7).  
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Print screen 7. 

 

Profilbillederne varierer meget i stil, form og udtryk. Nogle er sjove billeder taget fra 

en fest, ferie mm., mens andre har billeder af deres børn, kæledyr eller en anden type  

profilbillede. Politikere og andre, som ønsker en profil med et mere professionelt 

præg, indsætter ofte et mere formelt billede evt. taget af en professionel fotograf. 

Blandt de ti almindelige borgeres profiler, vi har udvalgt til vores empiri, har samtlige 

ti valgt at have et profilbillede. Én har et billede af en hest, mens resten har billeder fra 

fester, ferier eller gruppebilleder med børnene eller veninden. Kun en enkelt af de 

almindelige profiler har valgt at have et professionelt billede som sit profilbillede 

(bilag 2). Vores udvalgte politikere har også alle valgt at have et profilbillede. Her har 

derimod otte ud af de ti valgt at bruge et professionelt billede som profilbillede, mens 

det kun er Ida Auken og Simon Emil Ammitzbøll (bilag 1), der visuelt præsenterer sig 

via amatørfotos. Specielt Ida Aukens billede er privat og viser hende afslappet ved en 

turistattraktion iført solbriller. Dermed ligner hendes billede til forveksling de 

almindelig borgeres profilbilleder, og det giver således et personligt indtryk.  

 

Profilbilledet er en vigtig retorisk visuel strategi, da det figurerer både på væggen og 

informationsvæggen, men det bliver også ens personlige signatur hver gang, man har 

foretaget sig noget på Facebook, som ‟vennerne‟ får besked om. Gennem 

profilbilledet danner man sig ofte det første indtryk af personen, og det er også 
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profilbilledet, som kommer frem, når man søger på profiler på Facebook. Man er 

således konstant synlig på netværket via sit profilbillede.   

              

4. Væggen er en vigtig sproglig såvel som ikke-sproglig visuel retorisk strategi på 

Facebook, fordi den gør det muligt for folk at kommunikere med hinanden. Her kan 

brugeren og brugerens Facebook-venner skrive beskeder til hinanden i et, for de 

accepterede ‟venner‟, åbent forum, og man kan se, hvem profil-indehaveren er blevet 

‟venner‟ med for nylig, hvilke billeder han eller hun er blevet ‟tagget‟
27

 i, hvem 

vedkommende har korresponderet med, de seneste statusopdateringer, samt hvilke 

events personen bag profilen har intention om at deltage i. Den fungerer således som 

en slags online logbog, hvor man kan følge med i personens gøren og laden. Væggens 

indhold står i omvendt kronologisk rækkefølge, således at man meget hurtigt kan 

danne sig et overblik over seneste nyt på ‟vennernes‟ eller politikernes profiler. 

Samtidig er væggen en opfordring til brugerne om at interagere med hinanden.  

 

5. Billedvæggen er, ligesom profilbilledet, en visuel retorisk strategi, der indeholder alle 

de billeder, som profil-indehaveren selv har uploaded samt de billeder, som 

vedkommende er blevet ‟tagget‟ i. Når en person er blevet ‟tagget‟ på Facebook, vil 

billedet herefter figurere på dennes profil samt på billedvæggen, og ‟vennerne‟ vil få 

billedet vist på deres personlige nyhedsside, hvor de har mulighed for at kommentere 

på billedet. Mange brugere er også flittige til at uploade og dele private billeder fra 

diverse begivenheder som: bryllupper, nytårsfester, fødselsdage, ferier etc. De 

almindelige borgeres billedvæg består typisk af billeder af børnene og personlige 

billeder fra forskellige begivenheder: fester, konfirmation, bryllup, ferier mm., mens 

politikerne som regel kun har uploaded deres profilbillede. De billeder der, ud over 

profilbilledet, er at finde på politikernes billedvæg er som regel billeder ‟tagget‟ af 

‟venner‟, når de har deltaget i forskellige officielle begivenheder. Dermed viser 

billederne politikeren på arbejde og ikke privat som ved de almindelig borgeres 

billeder, hvilket udgør en markant forskel mellem politikernes og de almindelige 

borgeres profiler. Ifølge Facebooks egne oplysninger er der blevet uploaded mere end 

                                                 
27

 I Facebook-sammenhæng betyder ‟at tagge‟ at præciserer ved navns nævnelse, hvem der figurerer på 

billederne. Hvis profilindehaveren eller dennes ‟venner‟ har uploaded billeder, kan begge parter ‟tagge‟ 

personerne på billederne. Billederne vil dernæst kunne ses på den ‟taggede‟ persons væg, og dennes Facebook-

venner vil modtage en besked om, at vedkommende er blevet ‟tagget‟. 
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10 billioner billeder på sitet, og der bliver dagligt uploaded mere end 30 millioner 

billeder. 
28

  

 

6. Links kan udgøre både en sproglig såvel som en ikke-sproglig visuel retorisk strategi 

afhængigt af det, der linkes til. Eksempelvis er et link til en artikel en sproglig retorisk 

strategi, hvorimod links til billeder og videoer er en visuel strategi. Links kan bruges 

til at henlede ‟vennernes‟ opmærksomhed på bestemte begivenheder eller 

samfundsproblematikker, f.eks. linkes der til nyhedsindslag eller avisartikler. Når en 

Facebook-bruger har uploaded et link til sin profil, får ‟vennerne‟ besked herom via 

deres nyhedsside, og linket bliver postet på brugerens profil. Links er i dag blevet så 

stor en del af Facebook, at næsten alle nyhedsmedier, under deres artikler på nettet, 

har en feature, der gør det muligt at linke artiklen eller nyhedsindslaget til Facebook 

(jf. print screen 8. taget fra Politikens hjemmeside).  

 

 

Print screen 8. 

 

I et kommentarfelt ovenover linket kan brugeren fortælle, hvorfor dette link er 

interessant. Links gør det således muligt for den enkelte bruger at fortælle ‟vennerne‟, 

hvad han eller hun interesserer sig for, deres politiske holdninger mm. Politikerne gør 

                                                 
28

 www.facebook.com/press/info/php?factsheet 
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også stor brug af links. De linker, som almindelige borgere, til artikler og 

nyhedsindslag for at gøre opmærksom på problematikker i samfundet eller lign. 

Derudover linker de også til deres personlige hjemmesider og blogs, og når de har 

skrevet kronikker i avisen, er de som regel også at finde på Facebook med et link.  

 

Klaus Bondam bruger desuden videolinket, hvor han kommer med politiske budskaber 

eller kommentarer, men han bruger det også, når han er ude i marken for at tale med 

borgerne - f.eks. er hans seneste videolink et besøg på de bemandede legepladser i 

Købehavn, hvor han gør opmærksom på, at han, modsat den tidligere ansvarlige på 

området, ønsker dem bevaret. Links er derfor en effektiv måde at fortælle omverdenen 

noget om ens person og ens holdninger eller interesser.  

 

8.4.6 De retoriske strategiers opfyldelse af de obligatoriske trækstrukturer 

Profilbilledet og billedvæggen er begge ikke-sproglige visuelle retoriske strategier, der skal 

tiltrække opmærksomhed (jf. den første trækstruktur), men billederne fortæller også en 

historie om den enkelte person, og dermed bidrager de til en visuel branding af individet. 

Derudover kan profilbilledet som regel ses af alle Internet-brugere, hvis de søger på profil-

indehaverens navn. Billedvæggen udgør også en retorisk visuel strategi i forhold til 

trækstrukturen informere om sig selv, idet de uploadede billeder kan fortælle ‟vennerne‟ noget 

om det hjem man bor i, hvordan ens børn og ægtefælle ser ud, hvor sommerferien blev holdt 

henne mm.  

 

Statusopdateringer opfylder begge de obligatoriske trækstrukturer på Facebook, idet 

opdateringerne både giver profil-indehaveren mulighed for at informere om det sidste nye i 

ens liv samtidig med, at de skal tiltrække opmærksomhed til den enkeltes profil. Som nævnt 

kan statusopdateringerne variere meget i form og indhold og kan benyttes som et strategisk 

værktøj i den personlige branding, fordi man kan vælge, hvilke elementer af sin person, man 

ønsker at kommunikere ud til vennerne.  

 

Links understøtter også de to obligatoriske trækstrukturer: tiltrække opmærksomhed og 

informere om sig selv, fordi deres funktion er at påkalde sig ‟vennernes‟ opmærksomhed 

omkring et bestemt emne, en problemstilling eller en begivenhed. Samtidig kan ‟vennerne‟, 

via de links, man laver få informationer om og danne sig et indtryk af, hvad denne person 
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interesserer sig for, hvilke artikler vedkommende læser, hvilken type musik han eller hun 

lytter til etc. 

 

Væggen opfylder både trækstrukturen: tiltrække opmærksomhed såvel som informere om sig 

selv, idet størstedelen af de ovenstående retoriske strategiers placering vil være på Facebook-

væggen. Det er således her, ‟vennerne‟ kan få et indtryk af, hvad der sker på profilen, og hvad 

denne person foretager sig generelt - en spændende og aktiv væg vil alt andet lige tiltrække 

mere opmærksomhed og informere mere om den pågældende person end en inaktiv væg.  

  

8.5 Undersøgelse af den institutionelle kontekst 

Facebook som genre er underlagt en række faste rammer og konventioner, som brugerne 

følger – ofte helt ubevidst. Når brugerne interagerer med hinanden skabes disse regler og 

kulturer. Disse resulterer i, at profilerne, til trods for den enkeltes individuelle præg, ligner 

hinanden både visuelt og indholdsmæssigt. Gennem genreanalysens tre niveauer har vi kunnet 

iagttag de faste rammer og konventioner, som kendetegner Facebook-mediet. Brydes eller 

forsøges disse rammer ændret eller udfordret, vil det derfor blive bemærket af Facebook-

genrens brugere.  

 

Generelt er sprog og indhold i statusopdateringerne meget frit og uformelt og efterfølges ofte 

af smileys eller hjerter – en meget formel tone vil eksempelvis virke ude af kontekst. 

Statusopdateringerne kan således ses som en fast konvention på Facebook, og næsten alle 

bruger denne feature endda op til flere gange i døgnet - også selvom det er ligegyldigheder, 

der bliver skrevet. For mange er statusopdateringer blevet en ubevidst handling, noget man 

gør som det første, når man logger på sitet. Man tænker ikke altid over, hvad man skriver, og 

hvorfor man skriver, det man skriver. Man gør det, fordi genren opfordrer til det.  

 

For at holde liv i profilen bør man derfor logge på så ofte som muligt. Og et tegn på 

Facebook-brugerens behov for at opfylde konventionen om til stadighed at være aktiv og 

online på mediet kan iagttages på markedet for mobiltelefoner. Her så den første såkaldte 

Facebook-mobil dagens lys i begyndelsen af 2009
29

. Med sådan én i hånden får du alle 

vennernes statusopdateringer på Facebook sendt direkte til mobilen, og med et enkelt tryk på 

en knap dukker din personlige profil op på mobilens skærm. Facebook-brugerne opfylder 

                                                 
29

www.mobil.nu/ArticlePages/200901/23/20090123101508_MDK648/20090123101508_MDK648.dbp.asp 
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således konventionen om at skabe en aktiv og spændende profil, idet de konstant er online. De 

gør det, fordi de ikke kan lade være, fordi de er bange for at gå glip af noget og for at forblive 

synlige og præsente i deres Facebook-venners bevidsthed. 

 

8.5.1 Når politikerne udfordrer genrekonventionerne 

De politiske profiler på Facebook overholder mange af genrens faste rammer og 

konventioner, men samtidig udfordrer de den også, fordi deres formål med at være på 

Facebook ofte er et helt andet end de almindelige brugeres. Et eksempel på at konventionerne 

på Facebook bliver udfordret i politikernes anvendelse af genren er, at et af Facebooks mulige 

kommunikative biformål, ‟fastholde og tiltrække vælgere‟ bliver et hovedformål for 

politikerne. Deres primære mål med en profil på Facebook er således ikke at skabe kontakt til 

venner, familie og kolleger etc., men derimod at få kontakt til og brande deres person for 

potentielle vælgere. Et andet eksempel på at politikerne udfordrer genren er, at de benytter 

Facebook til at give borgerne en følelses af direkte demokrati, og de forsøger dermed at 

engagere borgerne i politiske aktiviteter. Dette gør de ved hjælp af det kommunikative 

biformål: opnå dialog og interaktion med den almindelige borger. Det er ikke ualmindeligt, at 

politikerne henvender sig direkte til deres Facebook-venner for at få deres kommentarer eller 

forslag til taler, politiske begivenheder etc. Eksempler herpå er bl.a. Anders Fogh Rasmussen, 

der, mens han stadig var statsminister, bad Facebook-vennerne om forslag til mulige emner til 

hans tale på Venstres landsmøde og Lars Løkke Rasmussen, der bad ‟vennerne‟ om forslag til 

emner til hans åbningstale i Folketinget som Danmarks nye statsminister.  

 

Generelt mener vi, at de politiker-profiler som vi undersøger udfordrer de faste rammer og 

konventioner på Facebook ved at have en såkaldt almindelig profil til det kommercielle 

formål at sælge deres person og politiske budskaber til potentielle vælgere. De almindelige 

profiler er, som vi konkluderede i afsnittet om de kommunikative hovedformål, bl.a. skabt til 

at (gen)skabe kontakt til venner, familie og kolleger etc. Den almindelige Facebook profil er 

således et værktøj til at samle hele sit netværk af venner og bekendte omkring sig. Det kan 

derfor undre, hvorfor politikerne ikke i stedet har valgt en tilhænger-profil som f.eks. Lars 

Løkke Rasmussen, Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning, der netop er skabt af 

Facebook til kommercielt brug. Her undgår man termen ‟ven‟ og nøjes med at blive 

‟tilhænger‟ af personen, og man kan have mange flere tilhængere, end det er muligt at have 

‟venner‟. Men noget tyder på, at vælgerne foretrækker at være ‟venner‟ med deres politikere 
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frem for blot at være ‟tilhænger‟ af dem.  I interviewet med Klaus Bondam fortæller han, at 

han på et tidspunkt overvejede at lukke sin almindelige Facebook-profil og udelukkende 

anvende tilhænger-profilen:  

 

”(…) det fik jeg bare helt vildt mange reaktioner på, mange synes, at var 

grænseoverskridende at blive supporter eller tilhænger – det vidste de ikke rigtigt, om 

de havde lyst til. Og så tænkte jeg – det er fandme også, altså apropos brands, fordi et 

af mine brands er tilgængelighed. Altså det, at jeg rent faktisk svarer på de spørgsmål, 

jeg får på Facebook” (K3).  

 

Som det fremgår af citatet, er der, for den almindelige borger, stor forskel på konnotationerne 

‟ven‟ og ‟tilhænger‟. Termen ‟ven‟ er mere personlig, mens ‟tilhænger‟ skaber en distance 

mellem politikeren og borgeren. Noget tyder på, at de politikere, der vælger en almindelig 

profil gør det bevidst, fordi de ønsker at vise andre sider af sig selv end blot den politiske. De 

lægger vægt på og vil understrege, at det er dem selv personligt, der står bag profilen og 

kommunikerer på profilen og ikke blot en sekretær, som man nogen gange kan få indtrykket 

af på nogle af de politiske tilhænger-profiler.
30

  

 

8.6 Opsamling  

Vi har i det ovenstående foretaget en genrebestemmelse af Facebook ud fra Bhatias 

genreteori, og vi har analyseret og behandlet de punkter, som vi har fundet relevante for en 

nærmere definition af Facebook-genren. På baggrund af ovenstående genrebestemmelse har vi 

identificeret følgende kendetegn, der karakteriserer Facebook som genre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 F.eks. er Pia Kjærsgaard selv fuldstændig fraværende på sin tilhænger-profil, og hendes e-mail samt 

kontaktoplysninger er til en Katie Lee Andersen , som er sekretær for DF.   
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 Figur 10. Egen tilvirkning 
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9.0 Mikroblogging 

Som nævnt i første del af analysen er statusopdateringerne en retorisk sproglig strategi. Men 

det er også en sub-genre til Facebook-genren, fordi det er en feature, der ikke ændrer genren, 

men blot udvider den. De kommunikative formål er således stadig de samme som dem, vi 

identificerede i genrebestemmelsen.  

 

Vi vil i det følgende se nærmere på fænomenet mikroblogging, da det er et meget 

iøjnefaldende og anvendt element på Facebook både blandt de almindelige borgere, men også 

blandt politikerne. Mikroblogging kan defineres som blogging i miniformat, hvor det er 

muligt at skrive korte beskeder via nettet. Beskeden består typisk af tekst, men kan også være 

links, symboler, billeder videoklip eller andet (Videndamark, 2009). Med blot 419 anslag til 

sin rådighed kan man via statusfeltet opdatere ‟vennerne‟ om sin gøren og laden. Noget tyder 

på, at Facebook-brugerne har taget statusopdateringen til sig og ifølge Facebooks egne 

oplysninger, skrives der hver dag mere end 20 millioner statusopdateringer på sitet.
31

 

Mikroblogging er ikke en feature, der specielt tilhører Facebook, bl.a. tilbyder Web 2.0 

mediet Twitter mikroblogging som den eneste feature på mediet, og derudover tilbyder Purk, 

Jaiku, Yammer og LinkedIn også denne feature. Men det, der adskiller mikroblogs på 

Facebook fra de andre udbydere er, ifølge Nadia Pass (2008), at der er en enorm diversitet 

blandt brugerne på Facebook, hvad angår alder, uddannelse og kulturelle grupperinger. 

Samtidig udgør Facebook-venner ofte en meget sammensat gruppe, hvilket betyder, at det er 

stort set umuligt at målrette opdateringerne herefter. Dermed er det op til ‟vennerne‟ at 

segmentere sig selv og reagere på de opdateringer, som har relevans og ignorere resten. Det 

forholdsvis lille antal anslag har også sine begrænsninger i forhold til de budskaber, man som 

bruger ønsker at kommunikere ud. Og derfor stiller formen krav til brugerne om at skrive 

skarpt og præcist. Mikroblogging er, som sms-sproget, en blanding mellem det talte og det 

skrevne sprog, og med fænomenet åbnes der et helt univers af forkortelser, som brugerne 

anvender i deres kommunikation med hinanden f.eks. LOL (laughing out loud) IRL (in real 

life), LMAO (laughing my ass off) etc. 

 

Mikrobloggen er således et interessant fænomen også for politikerne, som med dette værktøj i 

hånden har fået helt nye muligheder for at brande sig selv og skabe opmærksomhed omkring 

deres person og deres arbejde. Vi ønsker derfor at se nærmere på, hvordan vores ti udvalgte 

                                                 
31

 http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet#/press/info.php?statistics  

http://www.facebook.com/press/info.php?factsheet#/press/info.php?statistics
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politikere bruger mediet i deres personlige branding ved at se på, hvilke typer opdateringer de 

skriver, identificere mulige mønstre i dem og efterfølgende inddele dem i forskellige 

kategorier. Vi har på baggrund af den indsamlede empiri identificeret og kategoriseret ni typer 

statusopdateringer (bilag 3-11), der karakteriserer den måde, hvorpå politikerne mikroblogger 

på Facebook. Vi har identificeret følgende kategorier, og disse er prioriteret således, at den 

kategori, der er hyppigst anvendt står først: 

 

1. Den politiske 

2. Den professionelle 

3. Den personlige 

4. Den Web 2.0‟ish 

5. Den selvpromoverende 

6. Den ironisk politiske 

7. Den aktuelle 

8. Den poetiske, ordspillende 

9. Den humoristiske 

 

9.1 Den politiske
32

 

Som det fremgår af ovenstående kategorier, er der en overvægt af politiske statusopdateringer 

blandt vores udvalgte politikere. Gennem denne type opdateringer gør de opmærksom på 

deres mærkesager og politiske holdninger, men de skælder også ud på deres modkandidater 

med statusopdateringer som:  

 

”har lige læst i Politiken, at patienter uden arbejde skubbes bagved i køen i 

sundhedsvæsenet. Hvorfor finder vi danskere os i den stigende ulighed?” (Mette 

Frederiksen) 

 

”Pia K. vil have DF i regering efter næste valg. Hvorfor vente? Det er alligevel 

Pia K. som sætter kursen nu og ansvaret kan klart placeres!” (Margrethe 

Vestager) 

 

                                                 
32

 Se bilag 3 
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Selvom kategorien af politiske statusopdateringer er stor, er der alligevel fire ud af ti 

politikere (Ida Auken, Henrik Sass Larsen, Søren Pind og Anne Hansen), der ikke anvender 

kategorien. Dette betyder ikke nødvendigvis, at de afholder sig fra at være politiske i deres 

mikroblogging, men de vinkler i stedet deres politiske budskaber på en anden måde 

eksempelvis ved ironi eller ved at fortælle om deres konkrete arbejde. Fordelen ved at skrive 

politiske statusopdateringer er, at Facebook er et oplagt kommunikationsmiddel til at gøre 

opmærksom på sin personlige politiske orientering, og der er, modsat de traditionelle medier, 

fri taletid. Derudover kan politikere, der har svært ved at opnå taletid i de traditionelle medier, 

bruge Facebook til at brande sig på deres politiske profil og komme med politiske statements, 

således at man, som vælger, får et mere indgående indblik i deres konkrete mærkesager. 

Ulempen ved overdreven brug af de politiske statements er, at det på længere sigt bliver 

kedeligt for ‟vennerne‟ at læse, og den personlige profil går dermed hen og bliver uinteressant 

og ude af kontekst i forhold til Facebook-genrens kommunikative hovedformål. Både Ida 

Auken og Henrik Sass Larsen har bevidst fravalgt de politiske statusopdateringer, da de ikke 

finder Facebook-mediet passende til den type opdateringer - de vil hellere bruge Facebook til 

at vise deres personlige sider. Henrik udtaler således: 

 

”Men ja, jeg opfatter egentligt ikke primært (Facebook, red) som et politisk 

forum. Det der med at sidde og udsende politiske statements i en uendelighed – 

no go. Det synes jeg ikke hører til i det forum. Jeg synes på en eller anden måde, 

at det virker søgt. (…) Jeg synes netop, det er sådan et sted hvor, her giver jeg 

noget af mig selv, som også er privat” (H8). 

 

Henrik Sass gør altså meget ud af at leve op til genrens kommunikative hovedformål og 

anvender derfor genren, som den oprindeligt var tiltænkt. Når genren brydes eller udfordres, 

bliver det imidlertid bemærket at genrens brugere og i vores konkrete tilfælde, hvor 

politikerne netop har valgt at have almindelige Facebook-profiler, er det især tydeligt, når 

genrekonventionerne ændres. Bl.a. bemærker en Facebook-‟ven‟ på Klaus Bondams væg, at 

han er lidt for politisk i sine statusopdateringer og aktiviteter. Dette fremgår med ordene: ”Nu 

skal det vel ikke være politik det altsammen”.  
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9.2 Den professionelle
33

 

Den professionelle statusopdatering er den næstmest anvendte kategori for politikerne. Her 

fortæller de om deres arbejdsdag, og om hvad de foretager sig i forbindelse med deres 

embede. Fordelen ved denne type opdatering er, at borgerne får en indsigt i, hvad den enkelte 

politikers arbejde konkret består i, og hvad politikeren i det daglige arbejder for. På den måde 

kan man som vælger kontrollere, om politikeren var ens stemme værd. Ulempen er, at den 

professionelle statusopdatering kan virke som en lidt kedelig opdatering, da den ofte går hen 

og bliver en opremsning af dagens aktiviteter: ”er ved at gøre klar til dagens 

underskriftsindsamling. Jeg er i Kolding fra 10-12 og i Odense fra 13-15. BC er også på 

gaden i København og Hjørring i dag.” (Simon Emil A.). Eller en meget kedsommelig og 

intetsigende opdatering: ”alt tyder på, at dagen i dag bliver en arbejdsdag... ” (Inger 

Støjberg). Alligevel er der rigtig mange politikere, der gør brug af denne type 

statusopdatering, hvilket kan skyldes, at de føler, at de skal berettige dem selv som 

folkevalgte politikere, der arbejder for deres vælgere. Ida Auken forklarer det således: 

 

”(…) jeg kan mærke i politik, hvis jeg ikke på en eller anden måde viser det, 

som jeg laver, så eksisterer det ikke. Det er næsten lige meget, hvad jeg laver i 

den Folketingssal, hvis der ikke er kamera på. Hvis jeg ikke får skrevet nogen 

steder om det, så tror folk ikke, jeg laver noget. Det er egentlig lidt uhyggeligt, 

at som offentligfigur er man død, hvis man ikke er online eller i pressen – som er 

en endnu større online, kan man sige. Virtualiteten er blevet virkelighed, og 

virkeligheden er blevet virtuel.” (I21) 

 

Den professionelle opdatering spreder således kendskab til politikerens arbejde, og politikerne 

får herigennem brandet sig på de aktuelle sager, de arbejder med. 

 

9.3 Den personlige
34

 

Den personlige statusopdatering viser den private side af politikeren, og den minder om vores 

almindelige empiripersoners opdateringer, da de typisk omhandler begivenheder fra 

dagligdagen: ”er ved at blive rigtig syg og mega-forkølet, så hele fredagen ligger jeg nok på 

langs og snøfter.” (Klaus Bondam). Fordelen ved de personlige opdateringer er, at de viser 
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andre og mere personlige og menneskelige sider af politikeren, samtidig er de med til at skabe 

identifikation hos vælgerne forstået på den måde, at de personlige opdateringer kan bidrage til 

at vise, at politikerens liv ikke adskiller sig markant fra ens eget liv. Så når f.eks. Henrik Sass 

Larsen skriver, at han: ”overvejer sammen med datter anskaffelse af kat”, kan man iagttage, 

hvor stor respons han får fra andre katteejere og -elskere. Og når Ida Auken skriver: ”glæder 

sig til det bliver mandag (mest fordi tømmermændene så forhåbentlig har forladt min krop)”, 

viser hun, at hun som så mange andre også ligger under med tømmermænd på en søndag. Vi 

kan således identificere os med politikerne, fordi vi oplever, at vi deler samme problemer, 

værdier, interesser mm. Dermed bliver de menneskeliggjorte i vælgernes bevidsthed i stedet 

for at bliver reduceret til ”personager” på Christiansborg.  

 

Ulempen ved de personlige statusopdateringer er, at en overvægt af disse kan få politikeren til 

at fremstå som useriøs i forhold til den politiske status. Og netop det faktum, at vælgerne nu 

også har fået adgang til de mere private sider af politikeren, kan for nogen virke 

grænseoverskridende, da det kan være med til at bryde deres illusion om, at politikeren i kraft 

af sin profession er et mere ophøjet og retskaffent menneske.  

 

Til trods for at politikerne med de personlige statusopdateringer bruger mediet som de 

almindelige borgere, og som mediet i virkeligheden er tiltænkt, bliver det alligevel bemærket 

af ‟vennerne‟, måske netop fordi størstedelen af politikernes Facebook-venner ikke er reelle 

venner, men derimod vælgere. Det er således ikke problemfrit, når politikerne forsøger at 

brande sig ved at vise mere personlige sider af dem selv – de kan vinde såvel som tabe 

vælgere ved denne type opdatering. 

 

9.4 Den Web 2.0’ish
35

 

Denne kategori udgøres af statusopdateringer, hvor politikerne enten omtaler Web 2.0 

medierne eller bruger de muligheder, der er i et Web 2.0 medie og skaber på den måde dialog 

med ‟vennerne‟ og understøtter således den tidligere omtalte online-socialisering, der hersker 

på de sociale netværkstjenester. Følgende opdatering fra Anders Samuelsen viser netop et 

forsøg på dialog med ‟vennerne‟: ”spørger: kan wilders lære os noget om antiradikalisering? 

Hvad mener du?”. Fordelen ved disse Web 2.0‟ish opdateringer er, at politikerne her kan 

komme i dialog med borgerne og høre deres mening om forskellige politiske mærkesager, og 
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dermed får borgerne følelsen af at blive hørt og engageret i den politiske dagsorden. Ifølge Ida 

Auken kan disse Web 2.0 medier være med til at skabe et nyt politisk engagement i 

befolkningen: ”Man kan føle, at man er med. Man får lige den der personlige kontakt, og folk 

bliver vildt begejstrede, når man svarer på deres Facebook-henvendelser.” (I16). Samtidig 

kan politikerne bruge mediet til at vejre folkestemningen om forskellige politiske emner:  

 

”Hele hash-udmeldingen, som jeg kom med for nogle uger siden, havde vi ikke 

forventet ville få det omfang. Det er klart, at der oplevede vi ”hov”, der er 

ligesom en voldsom reaktion, så den kører vi sgu videre med, og den presser vi 

lige lidt mere og lægger midt mere på og bliver ved med at italesætte den og 

bliver ved med at holde gang i den.” (K23) 

 

Ulempen ved statusopdateringer af typen Web 2.0‟ish er, at de hurtigt kan blive meget 

tekniske og indforståede for de ‟venner‟, der ikke er så hjemmevante på Web 2.0 scenen. Ida 

Aukens opdatering om follows på mediet Twitter kan for nogen synes som en lettere 

uforståelig statusopdatering: ”Aston Kutcher har lige slået CNN med 1 million follows på 

twitter - der er vist lidt vej endnu fra mine 184...”  Den Web 2.0‟ish statusopdatering er 

således en rigtig god måde, hvorpå politikeren kan få engageret sine ‟venner‟ og få udnyttet 

de muligheder, som Facebook-genren og Web 2.0 medierne lægger op til. Men denne type 

opdateringer er i lige så høj grad med til at vise, at politikerne er innovative, og at de forsøger 

at være med der, hvor der udspiller sig en interessant og relevant udvikling. 

 

9.5 Den selvpromoverende
36

 

Den selvpromoverende statusopdatering sætter den enkelte politiker i centrum for budskabet 

ved at eksempelvis at henvise til en personlig hjemmeside, linke til artikler, som 

vedkommende har skrevet eller til diverse programmer og debatter, som politikeren har eller 

skal deltage i eller ved at fremhæve personlige succeser. F.eks. skrev Anders Samuelsen: ”vi 

fik ikke fjernet ml. skat for 3 mia. men vi fik fjernet gulpladeskat for i alt 10 mia. Ikke dårligt 

for 2 mandater! glæd jer til vi sidder på de afgørende mandater.”. Fordelen ved den 

selvpromoverende opdatering er, at politikeren kan få vist sit værd over for vælgerne ved at 

fremhæve sine personlige succeser, og samtidig kan vælgerne få en ide om, hvad den enkelte 

politiker arbejder og står for. En anden fordel ved denne type opdateringer er også, at 
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politikerne kan ‟reklamere‟ for og forsøge at skabe mere liv på deres personlige hjemmeside 

eller blog etc., og på den måde kan man sige, at der opstår synergier mellem deres aktive brug 

og branding gennem de forskellige medier. Således skriver Søren Pind i en selvpromoverende 

opdatering: ”synes, det er vildt, så lavt venstrefløjen vil synke - tjek selv kommentarerne på 

min blog i berlingske her”. Ulempen ved selvpromoverende statusopdateringer er, at de kan 

virke meget iscenesatte, og derfor bliver de kedelige og intetsigende. For mange af denne type 

opdateringer vil reducere Facebook-profilen til et medie, der blot henviser til andre medier. 

Ida Auken er meget bevidst om ulempen ved de selvpromoverende opdateringer og forsøger 

derfor at undgå dem: ”Det må man altså ikke lave for meget af. Så bliver det lidt, her er en 

pressemeddelelse – læs den. Det skal virkelig være vigtigt.” (I18). En selvpromoverende 

statusopdatering kan hurtigt komme til at bryde formen i statusopdateringerne, idet den er 

langt mere formel og upersonlig, end det er tilfældet for de andre typer opdateringer. Derfor 

bør politikeren ikke benytte den selvpromoverende opdatering for ofte. 

 

9.6 Den ironisk politiske
37

 

Den ironisk politiske statusopdatering bliver også flittigt benyttet af politikerne, og som 

ordene indikerer, præsenterer denne type opdatering politiske budskaber på en mere ironisk 

facon end eksempelvis den politiske statusopdatering. Kendetegnende for den ironisk 

politiske statusopdatering er også, at politikerne anvender den til, hvad enten det er direkte 

eller indirekte, at kritiserer deres politiske modstandere. Ida Auken får eksempelvis gjort 

opmærksom på sin politiske holdning til Liberal Alliances gennemtrumfning af fjernelsen af 

skatten på gulplade-biler: ”ønsker Nyliberal Alliance tillykke med deres store sejr i dansk 

politik: 600.000 svinende biler slipper for en afgift”. Og Simon Emil Ammitzbøll giver 

gennem denne ironisk politiske opdatering udtryk for sit syn på Ritt Bjerregaards exit i 

kommunalpolitik: ”er spændt på at se, hvad der sker i København, nu hvor valget alligevel 

ikke skal være Dronningen og De Syv Små Dværge...”. Politikerne bruger den ironisk 

politiske opdatering ofte, og noget tyder på, at ‟vennerne‟ også er glade for denne type 

statusopdatering, da de som regel genererer mange kommentarer og sætter debatter i gang på 

profilen. Ida Auken, som bevidst afholder sig fra at komme med tørre politiske budskaber, er i 

stedet ofte at finde i denne kategori, når hun skal levere sine politiske statements:  
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”Jeg bruger mine statusopdateringer til at invitere til debat – og det er jo det, 

man egentlig skal. Man skal ikke komme med et eller andet statement. Man skal 

åbne og invitere. Man skal invitere folk til at ville noget.(…) Det er også derfor, 

man skal provokere nogle gange. Og man kan sige noget enormt politisk i en 

sætning. F.eks. dengang hvor jeg skrev: ”Overvejer at ringe til Bjørn Lomborg 

og sige tillykke, fordi han endnu engang er kommet på finansloven.” Det er jo 

enormt politisk, og det er i virkeligheden også provokerende. Og den kom der 

også virkelig mange kommentarer på. Eller ”Ida venter på, at den første sne i 

november får Anders Fogh til at afblæse klimaforandringerne.” Der siger man 

ikke, nu skal I høre, hvad jeg mener om et eller andet, men her bang. Gå ind og 

bliv provokeret eller sig det er sjovt.” (I24). 

 

Fordelene ved den ironisk politiske statusopdatering er altså, at den er med til at skabe god 

debat på siden, og det er en måde at omgå de til tider tørre politiske budskaber og servere dem 

på en sjov og ironisk måde. Samtidig er den ironisk politiske opdatering en oplagt mulighed 

for at vise, hvilke politikere og politiske budskaber, den enkelte politiker tager afstand fra. 

Derudover kan politikerne bruge denne type opdatering til at vise, at de har karakter og 

personlighed. Ulempen er, at en overvægt af ironisk politiske opdateringer kan resultere i, at 

politikeren kommer til at fremstå som et surt brokkehoved, der udelukkende kritiserer 

politiske modstandere for egen vindings skyld. Når politikerne anvender ironi er det derfor 

vigtigt, at de finder en balance, således at ironien bliver skarp, men ikke for grov, da de ellers 

risikerer, at ‟vennerne‟ tager afstand fra dem og deres budskaber, og dermed får den ironisk 

politiske opdatering den modsatte virkning af, hvad den ellers var tiltænk.  

 

9.7 Den aktuelle
38

 

Den aktuelle statusopdatering omfatter typisk kommentarer til aktuelle begivenheder - det 

være sig begivenheder af politisk eller ikke-politisk karakter. Den aktuelle opdatering kan 

således anvendes til at gøre opmærksom på samfundsmæssige problemstillinger, events, 

politiske holdninger etc., og kan derfor fungere som en god variant til de lidt tungere 

statusopdateringstyper såsom den politiske eller den professionelle. En politisk begivenhed, 

der fik flere af vores empiri-personer til tasterne og som efterfølgende genererede adskillige 

kommentarer og aktivitet på deres Facebook-profiler, var Foghs exit som Statsminister og 
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Lars Løkkes overtagelse af posten. Eksempelvis skrev Margrethe Vestager følgende 

opdatering: ”Det er nu særligt at Danmark får en ny statsminister. Og så på en søndag. Gad 

vide hvad Løkke tænker lige nu? Nervøs, glad, selvsikker?”. Der er naturligvis forskel på 

tonen i de statusopdateringer, der relaterer sig til denne konkrete begivenhed, idet den 

politiske overbevisning spiller en stor rolle. En tilsvarende opdatering skrevet af Løkkes 

partifælle, Inger Støjberg, lyder derfor således: ”Stor dag i vente for Lars Løkke! Hjerteligt 

tillykke, Lars - du bliver en rigtig god statsminister!!!”. Som nævnt bruges den aktuelle 

statusopdatering også til ikke-politiske events, og både Klaus Bondam og Ida Auken 

udtrykker via denne type opdatering henholdsvis deres tilfredshed og utilfredshed med det 

danske vejr: ”smiler over at solen også skinner idag.” (Klaus Bondam), og ”synes det skulle 

holde op med at sne.......NU!”(Ida Auken).  

 

Fordelen ved de aktuelle statusopdateringer er, at de sætter fokus på forskellige aktuelle 

begivenheder, og dermed får den enkelte politiker gjort opmærksom på og kommunikeret ud 

til Facebook-vennerne, hvilke aktuelle politiske eller ikke-politiske begivenheder, der optager 

ham eller hende på et givent tidspunkt. Samtidig kan de være med til at skabe en form for 

samhørighed blandt vennerne, fordi vi alle kan forholde os til glæden ved en fantastisk 

solskinsdag eller det sure ved en dag i sjap og slud. Ulempen ved denne type statusopdatering 

er, at overvægten trods alt er af politisk karakter, og derfor fremhæver de som regel 

politikeren frem for at sige noget om personen bag politikeren, som genren ellers lægger op 

til. 

 

9.8 Den poetiske, ordspillende
39

 

Den poetiske, ordspillende statusopdatering er en af de mindre hyppigt anvendte typer 

opdateringer blandt vores ti politikere. Ikke desto mindre er det en opdatering, hvor den 

enkelte politiker har mulighed for at træde uden for ‟boksen‟, idet den åbner op for 

politikerens kreative side, og den kan således benyttes som en mere utraditionel måde at 

skrive statusopdateringer på - enten ved at være poetisk: ”Ro. Skrald bliver hentet. Der er 

ikke engang sirener. Snegle ikke bare langsomt på vej, de går også i cirkler på grusede stier. 

Go' morgen?”(Margrethe Vestager) eller ordspillende: ”tænker svineinfluenza er 

overvurderet, Borgerligt Centrum er undervurderet. Vi må have vurderet, hvordan vi ændrer 

vurderingerne.” (Simon Emil Ammitzbøll). Fordelen ved den poetiske, ordspillende 
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statusopdatering er, at den bidrager til at vise flere facetter af mennesket politikeren, men den 

indikerer også, at politikeren har brugt tid på at skrive opdateringen, og at der tænkes i, hvad 

der bliver kommunikeret ud til borgerne. Ulempen ved den poetiske, ordspillende 

statusopdatering er, at for mange, især poetiske, opdateringer bliver kedelige i længden. 

Margrethe Vestager er ‟heavy user‟ af de poetiske statusopdateringer, hvilket resulterer i, at 

det til sidst bliver for meget, og man mister lysten til at læse dem – de bliver ligegyldige, og 

dermed forsvinder det kreative islæt.  

 

9.9 Den humoristiske
40

 

Den humoristiske statusopdatering er den sidste type opdatering, vi har identificeret, og det er 

også den mindst brugte blandt vores empiri-personer. Som det ligger i ordet, bygger denne 

type statusopdatering på humor, og typisk udgør disse opdateringer politiske budskaber 

pakket ind i humoristiske sætninger. Både Ida Auken og Simon Emil Ammitzbøll bidrager til 

at eksemplificere en sådan humoristisk servering af opdateringerne: ”Mon 

forebyggelseskommissionen vil have alle landets mænd til at spise noget mere "frygt og 

grønt", som en ven forleden kom til at sige..?”. (Ida Auken) og Simon Emil Ammitzbøll: 

”skal diskutere forbudskomm... sorry... forebyggelseskommissionens anbefalinger i Debatten 

på DR2 i aften kl. 20”. Margrethe Vestager bruger også den humoristiske statusopdatering 

eksempelvis til selvironi: ”I cirkus med familien. Fantastisk! Jeg er vild med cirkus - måske 

derfor jeg er i politik ;-).” og ”Klebager slåfejl+!”. Fordelen ved den humoristiske 

statusopdatering er, at den kan bidrage til at vise en blødere og mere menneskelig side af 

politikeren via humoren og selvironien. Eksempelvis normaliserer Margrethe Vestager sig 

selv ved at gøre grin med, at hun ligesom alle andre mennesker laver slåfejl, når hun skriver 

statusopdateringer.  

 

Ulempen ved den humoristiske statusopdatering er, at man skal passe på med, hvad det er, 

man er humoristisk omkring, da man ellers nemt risikerer at støde nogen. Desuden er det ikke 

en kategori, man som politiker bør bruge alt for ofte, fordi det kan komme til at kategorisere 

politikeren som useriøs. For den enkelte politiker gælder det derfor om at finde en balance. 

Men da det er den mindst anvendte type statusopdatering tyder det også på, at politikerne er 

opmærksomme på netop denne problematik. 
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10.0 Fire politikeres personlige branding og ethos 

Vi har nu præsenteret Facebook og illustreret, hvilken indflydelse de sociale netværkstjenester 

har på samfundet og politikerne. Desuden har vi defineret Facebook-genren, og vi har 

kategoriseret forskellige typer af statusopdateringer hos politikerne. I det følgende vil vi lave 

en sammenligning af de fire interviewpersoners Facebook-profiler med henblik på at 

undersøge, hvordan de hver især anvender profilen i deres personlige branding - hvorvidt der 

er forskelle og ligheder. Dette vil vi gøre ved at analysere og sammenholde de iagttagelser, vi 

selv har gjort os på deres profil med deres egne udtalelser fra interviewene.   

 

10.1 Facebook-profilen - en bevidst strategi i den personlige branding 

Personlig branding handler som nævnt om, at man er bevidst om og tænker strategisk over, 

hvordan man iscenesætter sig selv på den bedst mulige måde, således at man får skabt en 

brand vision, der bl.a. bygger på en individuel brand identitet og brand værdier (jf. figur 4. 

side 30) for på den måde at skille sig ud fra mængden. Fælles for de fire interviewpersoner er 

dog, at de i deres interviews alle påstår, at de ikke har tænkt strategisk over deres profil eller 

har haft noget egentligt mål med oprettelsen af profilen:  

 

”Nej, sådan arbejder jeg ikke. Jeg har hygget mig med at have et frirum” 

(Bondam, K8), ”Nej, og jeg tror heller ikke, at det gik op for mig før efter 

valget, hvor meget min hjemmeside, var blevet brugt” (Auken, I5), ”Næh altså, 

da jeg gjorde det, kendte jeg det jo dårligt. Forstået sådan, at det var noget folk 

sagde, at nu må du også til at komme på Facebook, og jeg anede ikke, hvad det 

var” (Sass Larsen, H1), ”Jeg havde ikke gjort mig ret mange 

overvejelser”(Pind, S5). 

 

Alligevel fremgår det tydeligt både af deres profiler og af deres udtalelser, at de trods alt har 

tænkt over deres profil, og hvad der bliver kommunikeret ud igennem den:  

 

”Det er ikke alt, som lige falder mig ind, jeg skriver” (Sass Larsen, H12), ”Men 

for mig var det vigtigt, at folk følte, at det var et rigtigt menneske, der sad der – 

at det var mig selv, der sad der (…) der skal være noget sjæl i det. Ellers så 

synes jeg, der er ligegyldigt” (Pind, S12), ”Jeg bruger meget 

statusopdateringer, og det er bevidst, at det er en blanding af: ”nu sker der det 
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eller det” eller ”fantastisk at det eller det er sket” og ”sidder og læser 

søndagsavis og hygger mig meget”” (Bondam, K8). 

 

På trods af at de påstår det modsatte, er vi således ikke i tvivl om, at politikerne bruger 

Facebook-profilen bevidst i deres personlige branding, og nogle af dem giver også udtryk for, 

at de godt er klar over, at de har journalister på vennelisten, som kan finde på at referere fra 

det, der bliver skrevet på profilen. Klaus Bondam indrømmer endda, at journalisters 

venneanmodninger kommer før den almindelige borgers (Bondam, K1). 

 

10.2 Den personlige profil – og dog 

De fire interviewpersoner giver alle sammen udtryk for, at de med deres tilstedeværelse på 

Facebook ønsker at skabe en profil, der netop er personlig og nærværende:  

 

”Midt i enormt meget spin og strategiske udmeldinger - og stay on the message 

- og alle sådan nogle ting, der er min Facebook min egen – altså det er min 

verden” (Bondam, K3), ”for mig var det vigtigt, at folk følte, at det var et rigtigt 

menneske, der sad der – at det var mig selv, der sad der” (Pind, S12), ”det blev 

hurtigt klart for mig, at det ikke blev en privat side, men en offentlig side, men 

som godt må være personlig” (Auken, I1), ”Jeg synes netop, det (Facebook, 

red) er sådan et sted, hvor her giver jeg noget af mig selv, som også er privat, 

men jeg definerer selv grænsen” (Sass Larsen, H8). 

 

Alligevel er der stor forskel på, hvordan dette personlige islæt kommer til udtryk på de fire 

politikeres profiler. Ser vi på deres profilbilleder, er det kun Ida Auken, der har valgt et 

privatfoto, hvor hun endda er iført solbriller, hvilket kan gøre hende sværere at genkende. 

Men billedet ligner til forveksling de profilbilleder, vi har set i vores empiri af de almindelige 

borgeres profiler, og dermed indikerer billedet, at det er privatpersonen Ida, vi møder på 

profilen. 
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Print screen 9. 

 

De tre andre politikere har alle professionelle profilbilleder, der som udgangspunkt ikke 

indikerer, at det er en personlig profil, hvor vi vil få andre sider end den politiske at se. Der er 

således stor forskel på det førstehåndsindtryk, man får ved et besøg på de fire politikeres 

Facebook-profiler.  

 

10.3 En mikrobloggers bekendelser  

Ser vi på deres statusopdateringer, er det også meget forskelligt hvordan og hvor ofte, de 

kommunikerer med deres ‟venner‟ på Facebook.  

 

Klaus Bondam er klart den mest aktive af de fire politikere og i løbet af de to måneder, hvor 

vi indsamlede empiri, nåede han at opdatere sig selv hele 69 gange. Ifølge Bondam er han 

meget bevidst om at skifte mellem forskellige typer opdateringer og bruger det aktivt i sin 

personlige branding: 

 

” (…) som politiker er du jo også i positionering i forhold til nogen andre. Og 

jo varmere og hyggeligere og mere menneskelig, jeg kan fremstå – eller lige så 

kølig og afstandstagende, distancerende og autoritær Ritt kan fremstå – lige så 
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venlig, varm, positiv og imødekommende, hyggelig og rar kan jeg fremstå” 

(K8). 

 

Klaus Bondam mener selv, at han på Facebook skaber en atmosfære, der er personlig, varm 

og hyggelig, og at han i sine statusopdateringer varierer mellem forskellige typer. Det er 

imidlertid ikke det indtryk vi, som iagttagere, efterlades med efter et besøg på profilen. For 

godt nok er Klaus Bondam at finde på otte ud af de ti kategoriseringer, men han er stærkt 

overrepræsenteret i den politiske og selvpromoverende kategori med opdateringer som:  

 

”er glad for at vi her til aften på Københavns Rådhus har indgået en aftale der 

bl.a. sætter gang i en omlægning til vindenergi og flere vindmøller. Læs mere 

onsdag på bondam.dk.” og ”København skal være verdens første co2-neutrale 

hovedstad. I sidste uge fremlagde vi en ambitiøs klimaplan, der skal reducere 

co2-udslippet med 20 % inden 2015 og gøre København co2-neutral inden 

2025. Målet når vi bl.a. ved at omlægge energiforsyningen til mere vedvarende 

energi, ved at energirenovere vores bygninger, omlægge transporten, stille krav 

i byudviklingen og opfordre københavnerne til at tage et ansvar”.  

 

Ida Auken er også en meget aktiv mikroblogger på Facebook, og hun har i løbet af vores 

observationsperiode opdateret sig i alt 46 gange. Desuden er hun meget alsidig i sine 

opdateringer, hvorfor hun er at finde i otte ud af ni mikroblogkategorier (hun er kun 

fraværende i ‟Den poetiske, ordspillende‟ og ‟Den professionelle‟). Ved første øjekast virker 

hendes opdateringer af politisk karakter, men under inddelingen i de ni kategorier opdagede 

vi, at hun faktisk kun har en enkelt opdatering i den politiske kategori. De øvrige opdateringer 

med et politisk islæt er ironisk politiske. Ida Auken forsøger altså at gøre tørre politiske 

budskaber mere spiselige ved at tilføre ironi, og i interviewet indrømmer hun også, at hun er 

meget bevidst om det, hun kommunikerer ud på sin Facebook-profil: 

 

”Ja, selvfølgelig tænker jeg over dem. Og jeg ville ikke fortælle folk noget, som 

var ligegyldigt. De skal enten sige noget om mit temperament (…), eller det skal 

sige noget om mine politiske holdninger, eller det skal være lidt morsomt eller 

gerne alle tre ting, og det skal være lidt skævt. Jeg har nogle gange været lige 

ved at skrive noget, hvor jeg tænker, Gud, hvor er det ligegyldigt. Det skriver du 

bare for at skrive noget, altså: ”Ida er på vej over til et møde om…”. Det ville 
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jeg aldrig gøre. Så ødelægger man sig selv. Jo flere gange der kommer ind af 

ligegyldige beskeder, jo mere ligegyldig bliver man. Så det skal være sådan hver 

gang, at folk tænker, det var sgu da meget sjovt.” (I25).  

 

Søren Pind opdaterer sig også jævnligt, og i vores observationsperiode talte vi i alt 18 

statusopdateringer på hans Facebook-profil. Pind påstår selv, at han ikke bevidst tænker over 

sine statusopdateringer, men alligevel kommer det i interviewet frem, at han trods alt har gjort 

sig nogle tanker om det, han kommunikerer ud: ”Hvis man skal lave sådan noget, så er man 

nødt til at sætte sig selv ind – også der. Du er nødt til at give lidt, for ellers er det ligegyldigt” 

(S31), og han breder sig således også ud over otte mikroblogkategorier.  

 

Henrik Sass Larsen er den af de fire politikere, som opdaterer sig mindst. I løbet af vores 

observationsperiode på to måneder har han kun opdateret sig seks gange. Til gengæld svarer 

denne opdateringsfrekvens til de almindelige borgeres, som i gennemsnit opdaterer sig fem 

gange på to måneder
41

, hvorimod opdateringsfrekvensen for de ti politiker-profiler, som vi har 

iagttaget, ligger på 42 i gennemsnit for to måneder. Henrik Sass Larsens er desuden den af de 

fire politikere, der er mest personlig i sin kommunikation på Facebook. Gennem vores 

kategorisering af politikernes statusopdateringer har vi iagttaget, at Sass Larsen helt afholder 

sig fra at skrive politiske opdateringer eller opdateringer, der omhandler hans hverdag inde på 

Christiansborg. Henrik Sass fandt det f.eks. ikke relevant at nævne Anders Foghs exit fra 

dansk politik og Lars Løkkes overtagelse af statsministerposten med et eneste ord på sin 

Facebook-profil til trods for, at det ellers har været det store mikroblog-emne blandt de øvrige 

politikere. I stedet skriver han om mere private emner såsom: ”hoster og er ikke på toppen” 

og ”er helt smadret efter benhård træning”, og han er således kun at finde i følgende tre typer 

kategoriseringer inden for mikroblogging: ‟Den humoristiske‟, ‟Den aktuelle‟ og ‟Den 

personlige‟. Denne type opdateringer er tømt for politiske budskaber, og Henrik forklarer 

selv, hvorfor han ikke er mere politisk i sine statusopdateringer:  

 

”Jeg opfatter det egentlig ikke primært som et politiks forum. Det der med at 

sidde og udsende politiske statements i en uendelighed – no go. Det synes jeg 

ikke hører til i det forum” (H8). ”Det her (Facebook, red) er blevet en slags 

                                                 
41

 Dette tal er vi kommet frem til gennem vores observationer af de ti almindelige borgeres profiler, og det er 

blot et gennemsnit, hvilket vil sige, at nogen af empiri-personerne opdaterer sig ofte, andre sjældent og én 

skriver slet ikke statusopdateringer.  
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personlig hjemmeside. Og det der med politik, det skal folk nok få oplysninger 

om andre steder fra. (…) socialdemokratiets politik, hvis de er meget 

interesseret i det, så kan de gå ind på Socialdemokratiet hjemmeside” (H13). 

 

De mange ikke-politiske opdateringer kan måske forekomme en anelse irrelevante for 

‟vennerne‟, der, for de flestes vedkommende, er blevet ‟venner‟ med ham, netop fordi han er 

politiker, men ikke desto mindre generer alle hans opdateringer mange kommentarer fra hans 

Faacebook-venner – f.eks. har opdateringen ”hoster og er ikke på toppen” fået hele 22 

kommentarer. De mange kommentarer ser vi som en indikator for, at hans kommunikation er 

relevant for og rører de mennesker, han kommunikerer til, ellers ville de formentlig undlade at 

reagere på hans opdateringer.  

 

10.4 Det handler om at skabe identifikation 

Ida Auken har også bemærket, at hendes personlige og ikke-politiske opdateringer genererer 

mange kommentarer: ”Ja, og det har undret mig, at de der, der er lidt ligegyldige – eller ikke 

ligegyldige – men som ikke er politiske, at de faktisk også får ret mange kommentarer. Men 

det er jo fordi, at folk ikke er mere komplicerede, end at vi skal kunne kende det på en eller 

anden måde.” (I27). Netop denne pointe, mener vi, er vigtig at understrege. For Facebook 

handler ikke om at udsende en masse politiske budskaber, således at ‟vennerne‟ har helt styr 

på politikerens mærkesager. Det handler derimod om at kommunikere på en sådan måde, så 

politikeren ikke længere fremstår som et fremmedgjort individ, der render rundt inde bag 

Christiansborgs tykke mure langt fra almindelige menneskers hverdag. Facebook er derfor et 

redskab til at bygge bro mellem politikeren og vælgerne, og for at dette skal lykkes, er det 

nødvendigt, at vælgerne kan identificere sig med politikeren. Identifikation skabes, når 

mennesker oplever at besidde fælles værdier og fælles oplevelser. Vælgerne kan således 

identificere sig med politikerne, når de oplever, at politikernes hverdag ikke er så forskellig 

fra deres egen. Som vi nævnte i kapitel 4. om branding teorier, skabes det personlige brand 

netop i interaktion med det omgivende miljø, og figur 4. side 30 kan bidrage til, at den enkelte 

politiker får reflekteret over sin identitet og sine værdier, der har så afgørende betydning for 

brandrelationen mellem politikeren og borgeren.      
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10.5 Når den personlige profil bliver for personlig 

På baggrund af vores iagttagelser af Henrik Sass Larsens profil har vi den opfattelse, at der 

ikke er den store forskel på den måde, hvorpå han anvender profilen, og den måde den 

almindelige borger anvender Facebook på. Han lever derfor op til sit eget udsagn om, at det 

skal være en personlig profil, hvor han giver lidt af sig selv. Alligevel er der noget, der tyder 

på, at der er grænser for, hvor personlige politikerne kan blive på deres Facebook-profiler, før 

borgerne reagerer negativt på det. Henrik Sass Larsen har i hvert fald måttet sande, at det ikke 

er alt, han kan slippe af sted med at skrive i hans statusopdateringer. Således var der mange, 

der blev forarget, da han i en opdatering havde skrevet, at han skulle ud at drikke øl med sin 

kammerat:  

 

”Det har givet mig store problemer. (…)Så det er faktisk et stort problem at gå 

ud at meddele, at man skal ud og drikke øl, eller at man har tømmermænd, fordi, 

er I klar over, hvor mange der så skriver til mig!” (H8). ”Men der var mange, 

der var forarget over, at: ”viser jeg nu, at jeg går ud og drikker, og er det nu et 

godt signal at sende som seriøs politiker? Du kommer også i regeringen engang, 

og hvad er nu det for noget”. Hold kæft altså, jeg bor alene. Jeg har min datter 

hver anden weekend, og den weekend hvor jeg ikke har min datter, der vil jeg 

fandme have lov til at gå ud og drikke mig fuld med mine venner. Og må jeg så 

skrive det, eller må jeg ikke skrive det? Jeg har fundet ud af, at det må jeg ikke 

skrive. Det reagerer folk enormt negativt på. (…). Derfor har jeg fundet ud af, at 

man ligesom skal styre sig med det” (H9). 

 

Fordi Henrik Sass Larsen ser det som en personlig profil med offentlig adgang, har han på sin 

venneliste en broget skare af kolleger, private venner, journalister og vælgere. Han støder 

således på problemer med vælgerne, når han skriver opdateringer omkring byture, der kan 

have relevans for de private venner, og Henrik Sass Larsen er ikke den eneste, der oplever 

problemer med sammenblandingen af de sociale miljøer. Klaus Bondam kender også til 

problemet, da mange unge er blevet ‟venner‟ med ham, fordi de var stor fan af hans karakter i 

TV-serien ‟Langt fra Las Vegas‟. De har således forventet at møde en lige så sjov person på 

Facebook-profilen og er derfor blevet skuffede, når de den ene gang efter den anden modtager 

statusopdateringer om cykelpolitik, bemandede legepladser og parkeringsforhold i 

Københavns Kommune. Således skriver en ‟ven‟ på Bondams væg: ”Hej Klaus, nu skal det 

vel ikke være politik det altsammen, piller du slet ikke ved underholdnings branchen mere, det 
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er vel også en vigtig del af livet at nære den kreative ånd =)”. Eksemplet illustrerer, at 

Bondams brand image ikke stemmer overens med hans brand identitet (jf. figur 4. side 30). På 

Facebook stræber Klaus Bondam efter at brande sin person som en seriøs politiker, mens 

nogle Facebook-venner forventer, at han brander sig mere på sine personlige værdier f.eks., at 

han er sjov. Derfor udleder vi, at Bondam skal være mere klar i den eksterne kommunikation 

af sin brand identitet. 

 

Goffman tilbyder en forklaring på dette problem, fordi han ser individets verden inddelt i 

forskellige sociale miljøer. Vi kan således forvente at møde et bestemt publikum i et bestemt 

socialt miljø, og på den måde er vi alle i stand til at performe i henhold til de til en hver tid 

gældende regler i et givent miljø, uden at det kræver de store overvejelser forinden. Goffman 

kalder dette fænomen for audience segregation:” (…) by audience segregation the individual 

ensures that those before whom he plays one of his parts will not be the same individuals 

before whom he plays a different part in another setting” (Goffman, 1990: 57). På Facebook 

blandes de sociale miljøer sammen, og det er dermed umuligt at målrette kommunikationen, 

så den er lige relevant for alle ‟vennerne‟. Er man meget politisk bliver kommunikationen 

irrelevant for de private venner, og er man for personlig bliver vælgerne publikum til en 

performance, de måske ikke ønskede at se:  

 

”Even if performers attemted to break down this segregation, and the illusion 

that is fostered by it, audience would often prevent such action (…). The 

audience can see a great saving time and emotional energy in the right to treat 

the performer at occupational face value” (Goffman, 1990: 57).  

 

Dette forklarer således, hvorfor Sass Larsens „vælger-venner‟ reagerer kraftigt på nogle af 

hans opdateringer, og eftersom Sass Larsen har taget deres protester til sig, er det således 

lykkedes dem at undgå lignede opdateringer/performances i fremtiden. I interviewet giver 

Henrik Sass Larsen udtryk for, at han tilsyneladende er meget overrasket over, at han ikke må 

være mere personlig, men vi mener, at hans profil kan virke forvirrende, fordi han på den ene 

side anvender et professionelt profilbillede og dermed antyder, at vi her har at gøre med 

politikeren Henrik Sass Larsen, og på den anden side er han enormt personlig og afholder sig 

fuldstændig fra politiske statements i hans opdateringer. 
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Ida Auken er meget opmærksom på den brogede sammensætning, hendes venneliste består af:  

 

”Der er mange af dem, jeg er venner med, de er overhovedet ikke politisk enige. 

Så når jeg skal skrive et eller andet, så skal jeg lige tænke, hvem er det lige min 

modtagergruppe er? Så det skal heller ikke være for frelst eller for indforstået, 

at ”nu mener vi jo alle sammen sådan her”. Jeg er godt klar over, at jeg taler 

ud i et rum, hvor det er lige så blandet som i en offentlig skare. Så jeg kan ikke 

bare sidde og tale til en lukket kreds af venner. Det bliver til et større publikum” 

(I13).  

 

10.6 Et spørgsmål om troværdighed 

Vi har nu etableret, at de fire politikeres syn på og anvendelse af deres personlige Facebook-

profil er meget forskellig. Men det vigtigste, set i et branding perspektiv, er, hvordan de 

brander sig – hvilket billede skaber de af sig selv via Facebook-profilen, og hvor troværdigt er 

det? 

 

Søren Pind er meget aktiv på sin profil, og han deltager ofte i de debatter, der finder sted på 

profilen. Han gør en stor dyd ud at, at det er ham selv, der skriver på profilen – alligevel er 

den ikke særlig personlig. Hans opdateringer falder ofte inden for kategorierne: ‟Den 

professionelle‟, Den politiske‟ og ‟Den selvpromoverende‟. Dermed mener vi, at Pind 

gennem hans Facebook-profil skaber et distanceret billede af sig selv, som kan være svært at 

identificere sig med. Alligevel er aktiviteten blandt ‟vennerne‟ stor på siden, hvilket kan 

skyldes, at folk ikke reagerer på identifikationen, men i stedet reagerer på hans opdateringer, 

fordi han provokerer. På trods af at han ofte bruger de førnævnte tre kategorier i hans 

mikroblogging på Facebook, fremstår han ikke som et udpræget logos-menneske, da han ikke 

holder sig tilbage for at anvende pathos i sin kommunikation. Men ofte bruger han pathos-

appellen, når han er vred eller forurettet over et eller andet: ”er irriteret over et tåbeligt 

Ritzau-telegram. Jeg jager sgu ikke noget som helst.”, ”tænker, hvilken uværdig optræden af 

DSU på slotspladsen. Sådan har vi sgu aldrig gjort...”, og ”At Uffe Thorndal er en idiot. At 

forestille sig en rigsretssag mod Bendt Bendtsen...”. Vi mener, at profilen giver et troværdigt 

billede af Søren Pind, men den formår ikke at vise nye eller flere sider af ham, end dem vi i 

forvejen kender fra de traditionelle medier. Dermed anvender han ikke de muligheder, som 

Facebook tilbyder. Samtidig fik vi, i interviewet med ham, opfattelsen af, at han er meget 
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optaget af at tage afstand til mediet og dets muligheder, og at han i stedet er mere fokuseret på 

sin blog: 

 

”Ja men Facebook er ved at dø nu” (S3), ”Jeg synes, det er lidt for forvirrende 

med Facebook – jeg kunne godt tænke mig noget mere enkelt end det der” (S5), 

”Den Facebook-profil er selvfølgelig meget nyttig for mig som instrument til, 

f.eks. ligesom min blog, at måle, hvad folk synes om nogle bestemte ting, jeg 

gør, tænker eller siger. Men problemet er bare, nu tror jeg, at jeg lige har 

passeret 3.000 såkaldte venner – altså helt ærlig – hvad skal jeg bruge det til? 

Jo, det kan være en popularitetskonkurrence i forhold til de andre politikere og 

sådan noget, men jeg kan jo ikke bruge det til noget på den måde. Hvor min 

blog – der går folk aktivt ind og kommenterer, de diskuterer noget med mig eller 

lignende. Det kan jeg selvfølgelig også godt gøre på min Facebook (…). Det 

bruger jeg ikke min Facebook til vel, jeg bruger min Berlingske blog” (S6).  

 

10.7 Firstmover 

Søren Pind er den eneste af de fire politikere, der udtrykker et vist forbehold for mediet. De 

andre er alle meget begejstrede for de døre, som åbner sig med en profil på Facebook, men vi 

er af den opfattelse, at Søren Pind er meget optaget af at være med på det sidste nye inden for 

Web 2.0. Således omtaler han på sin profil og i interviewet også sig selv som ‟firstmover‟ og 

‟Danmarks første professionelle politiske blogger‟, og nu hvor alle politikere er at finde på 

Facebook, er mediet måske knap så interessant. Baumans teori tilbyder os en forklaring på, 

hvorfor Søren Pind tilsyneladende nu har travlt med at tage afstand til Facebook og rykke 

videre til det sidste nye inden for sociale Internettjenester:  

 

”The life of a consumer, the consuming life, is not about acquiring and 

possessing. It is not even about getting rid of what has been acquired the day 

before yesterday and proudly paraded a day later. It is instead, first and 

foremost, about being on the move. (…). It is the playing down and derogation 

of yesterday‟s needs and the ridicule and uglyfication of their objects now 

passes (…). Beige make-up, last season a sign of boldness, is not just a colour 

going out of fashion, but a dull and ugly colour, and moreover a shameful 

stigma and brand ignorance” (Bauman, 2007: 98-99).   
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Så måske er Søren Pinds afstandstagen fra Facebook blot et udtryk for, at han, som alle andre 

forbrugere, tager del i den cyklus som Bauman (2007: 98) kalder for: ”The ‟buy it, enjoy it, 

chuck it out‟ cycle”, og, i hans ønske om at være ‟firstmover‟, har han nu travlt med at flytte 

videre til det næste store på Web 2.0 markedet: ”(os, red.) Er det Twitter, der bliver det 

næste? (Pind, red.) Ja det er da vidst klart” (S4). 

 

Henrik Sass Larsen er, modsat Søren Pind, bevidst meget privat og personlig i sin 

kommunikation på Facebook, og vi finder profilen oprigtig og uprætentiøs. Vi mener, Sass 

Larsen bruger profilen som kommunikationskanal for en pathos-appel. Henrik Sass Larsens 

ønske om en meget personlig profil tømt for politisk indhold kan skyldes, at han pga. hans 

virke som Socialdemokraternes politiske ordfører til dagligt får en hel del taletid i de 

traditionelle medier, hvor han har rig mulighed for at brande sig som seriøs politiker i folks 

bevidsthed. I interviewet beskriver Sass Larsen, hvordan han i de traditionelle medier ofte får 

mulighed for at fremlægge sine politiske holdninger enten i korte indslag eller i længere 

interviews, og som politisk ordfører har han rollen som ham, der skælder ud på regeringen: 

”Derfor er jeg også i et eller andet omfang interesseret i, at de ikke kun kender den, der bare 

står og kommenterer, men også, it‟s alright, at jeg giver noget af mig selv” (H7). Henrik Sass 

Larsen er derfor bevidst om, at han i det generelle mediebillede ofte fremstår som den seriøse 

og alvorlige politiker, der skælder ud på regeringen, og gennem pathos-appellen på sin 

Facebook-profil prøver han således at skabe balance i regnskabet, så han, i det samlede 

mediebillede, fremstår som et helt menneske, der både er en seriøs og kompetent politiker, 

men som også er et almindeligt og rart menneske, vi alle kan identificere os med.    

 

Klaus Bondams politisk tunge statusopdateringer gør derimod, at hans profil virker meget 

professionel, men også meget tør - den bryder med Facebooks konventioner om at holde et let 

og uformelt sprog, og den brander Klaus Bondam som et logos-menneske. I interviewet med 

Bondam får vi også indtrykket af, at hensigten, med den generelle branding af ham som 

politiker, har været at få fremvist den seriøse logos-mand i Klaus Bondam. Han forklarer selv, 

at han godt er klar over, at de mange stemmer han opnåede første gang, han stillede op, 

formentlig var båret frem af det faktum, at han i forvejen var et kendt ansigt i danskernes 

bevidsthed. Til gengæld har han efterfølgende haft et stort behov for at nedtone hans rolle 

som den perverse Niels Buckingham i ‟Langt fra Las Vegas‟, og hans tid som dansemus med 

de flamboyante dragter i det populære tv show ‟Vild med Dans‟, der begge gjorde ham 

landskendt og i stedet få skabt sig et brand som seriøs og dygtig politiker: ”nu var døren 
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åbnet, og man var kommet ind over dørtrinnet, og nu handlede det så om at vise, at man også 

kunne det (være politiker, red)” (K16).  

 

10.8 At turde være sig selv 

Klaus Bondam er meget aktiv og nærværende på sin profil – han svarer folk på deres 

spørgsmål og deltager selv ofte i de debatter, der måtte være på hans profil, og ‟vennerne‟ er 

generelt også meget aktive på hans profil. Samtidig er han den eneste af de fire politikere, der 

uploader videoklip på profilen, hvor man visuelt kan følge med i hans hverdag eller høre ham 

forklare forskellige nye initiativer, han har taget. Derudover forsøger han at skabe en synergi 

mellem hans Facebook-profil og hans hjemmeside, idet han ofte i sine opdateringer henviser 

til hjemmesiden eller flytter diskussioner, der udvikler sig voldsomt, fra Facebook-profilen 

over på hjemmesiden. Klaus Bondam bruger dermed sin Facebook-profil på en helt anden 

måde end de tre øvrige politikere, men i hans branding kommer han til at fremstå som 

upersonlig og kedelig – og ikke som varm, hyggelig og rar, hvilket er hans egne ord om hans 

fremtoning, fordi det meste er politik – og modsat Søren Pind og Ida Auken krydrer han ikke 

de politiske budskaber med ironi. Det virker dog alligevel som om, at Klaus Bondam er 

bevidst om det store fokus på logos-appellen de senere år: ”Og så arbejder vi lige nu meget 

bevidst med at lade mig turde vende tilbage til noget af det, jeg kom fra – ikke at være bange 

for ikke at have slips på (…). Vi prøver på at lade mig fremstå i nogle situationer og lade mig 

kommunikere på nogle måder, der måske er knap så politikeragtige” (K8). Dermed kan man 

forestille sig, at Klaus Bondam vil opnå balance i regnskabet, hvis han nedtoner logos-

appellen og i stedet forsøger at vise lidt mere personlige eller humoristiske sider af sig selv. 

 

Ida Auken er den af de fire politikere, som vi har indtryk af har gjort sig flest overvejelser 

omkring, hvad hun ønsker at få ud af Facebook, men også hvordan hun gør det. Ligesom 

Klaus Bondam har Ida Auken været bevidst om, at hun har nydt godt af kendiseffekten og 

hendes efternavn, da hun blev valgt ind i Folketinget. I interviewet forklarer hun også, at hun 

er opmærksom på, at hun nu skal vise sit værd som politiker (jf. I11). Alligevel har hun 

undgået at brande sig som et kedeligt logos-menneske. Hun er derimod meget bevidst om, at 

det, der kommunikeres ud, skal være oprigtigt: ”jeg prøver egentlig at være mig selv i det jeg 

skriver, for ellers tror jeg, at folk kan lure det” (I8). Selvom hendes opdateringer ofte 

indeholder politiske budskaber, er hun kun at finde en enkelt gang i den politiske mikroblog-

kategori, fordi hun formår at levere budskaberne gennem andre kategorier, som er mere 
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interessante for læseren. Vi finder hendes kommunikation på sitet personlig og 

vedkommende, og alligevel undgår hun at blive privat som Henrik Sass Larsen. Hun 

beskriver selv hendes overvejelser omkring, hvordan man i kommunikationen kan fortælle 

noget personligt fra hverdagen, uden at det bliver ligegyldig information:  

 

” (…) i stedet for at skrive ”Ida skal til premiere på Mænd der hader kvinder”, 

så ville jeg skrive ”Ida har malet sine negle Salander-sorte til premieren”. 

Sådan så der er et eller andet mere i stedet for bare at fortælle, nu skal jeg det 

der. For så er det ikke længere ligegyldigt” (I26). 

  

10.9 En styrkelse af demokratiet 

Vi finder Ida Aukens profil interessant, oprigtig og troværdig, og samtidig mener vi, at hun 

har stor fokus på at vise respekt for hendes modtagere ved at undgå at bombardere dem med 

alt for meget ligegyldig kommunikation. Derudover bruger Ida Auken hendes Facebook-

profil på en mere anderledes og interessant måde end de øvrige politikere. Hun er ofte online 

på sin profil, når hun er i Folketingssalen, hvilket betyder, at man som borger kan følge med i 

den TV-transmitterede debat samtidig med, at man kan skrive til Ida Auken og kommentere 

på det, hun eller andre i salen siger. Som tidligere nævnt har Ida Auken brugt et argument, 

hun modtog på Facebook-profilen fra en person fra KL direkte i debatten i Folketingssalen, 

og hun er meget bevidst om den rolle, hun spiller på Facebook i forhold til de demokratiske 

processer:  

”(…) at jeg kan få flere med ind på mit hold, for det er ikke mig, det skulle gerne 

være et hold, det skulle gerne være en strømning, jeg repræsenterer. Jo mere 

fokus der kommer på personer, desto vigtigere tror jeg, det er, at man har et 

bagland, og at man repræsenterer nogen, og man ikke bliver forgabt i sig selv” 

(I15).                       

 

Dette ser vi ikke alene som en interessant styrkelse af demokratiet, men også som et eksempel 

på, hvordan Web 2.0 medierne, hvis politikerne tillader det, kan være med til at ændre 

demokratiet og skabe et mere direkte demokrati, hvor mange flere kan få deres stemme hørt.  
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10.10 Ethos, logos eller pathos 

På baggrund af ovenstående analyse mener vi at kunne placere de fire politikere på følgende 

måde i vores model i forhold til, hvordan de brander sig på Facebook:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logos – Personlige Kvalifikationer 

Pathos – Personlige træk 

Ethos – Personligt stærkt brand 

Figur 11. Kilde: egen tilvirkning med inspiration af Pernille Schnoor – Forelæsning d. 11. marts 2009 
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11.0 Konklusion 

Vi har i denne kandidatafhandling beskæftiget os med fænomenet: ‟når politikerne går online‟ 

samt med ‟politikernes personlige branding på Facebook‟. Undersøgelsen har gjort os i stand 

til at svare på vores problemformulering, der lyder således: 

 

Hvorfor og hvordan bruger politikerne Web 2.0 mediet Facbook som et strategisk værktøj i 

deres personlige branding, og hvad betyder de stadigt større krav om personlig branding og 

selvfremstilling for den moderne politiker?  

 

For at kunne besvare problemformuleringen og vores fire underspørgsmål har vi i dette 

speciale anlagt en multidisciplinær tilgang: vi har ud fra Erving Gofmanns og Zygmunt 

Baumans identitetsteorier analyseret politikernes Facebook-profiler samt undersøgt, hvordan 

politikerne iscenesætter sig selv på Facebook. Desuden har vi på baggrund af teorierne om 

produkt branding og corporate branding selv defineret begrebet personlig branding, der udgør 

problemformuleringens centrale fokus. Endvidere har vi via vores casestudie af politikernes 

Facebook-profiler undersøgt, hvordan de konkret anvender den personlige branding som et 

strategisk værktøj på Web 2.0 mediet Facebook samt betydningen af de stadigt større krav til 

den moderne politikers personlige branding og selvfremstilling.  

 

På baggrund af vores empiri, og som vi har eksemplificeret hos vores udvalgte politiske 

interviewpersoner, kan vi konkludere, at politikerne bruger Facebook som et strategisk 

værktøj i deres personlige branding. Til trods for at vores fire interviewpersoner påstår, at de 

hverken har tænkt strategisk over deres profil eller har haft noget egentligt mål med 

oprettelsen af profilen på Facebook, så fremgår det tydeligt både af analysen af deres profiler 

og af deres udtalelser, at de alligevel bruger mediet bevidst i deres personlige branding og 

selvfremstilling. De tænker over, hvad de skriver i deres statusopdateringer, hvilke sider af 

deres personlighed, de kommunikerer ud til ‟vennerne‟, om de differentierer sig i forhold til 

konkurrenterne, og de er målgruppebevidste.  

 

For at undersøge hvordan og hvorfor politikerne bruger Facebook som et strategisk værktøj i 

deres personlige branding, lavede vi en genrebestemmelse og analyse af Facebook, en 

mikroblogginganlayse af deres statusopdateringer samt en analyse af vores fire 

interviewpersoners personlige branding og ethos.  
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Vores undersøgelse har vist os, at politikernes indtræden på Facebook-scenen er et resultat af 

forbrugersamfundet som, ifølge Baumann, er præget af globalisering og individualisering 

samt det enkelte individs stræben efter at sælge sig selv som en vare, der adskiller sig fra 

mængden. Politikerne har længe promoveret sig selv gennem de mere traditionelle medier – 

herunder diverse underholdningsprogrammer på TV – men politikernes behov for at sælge sig 

selv som en vare er blevet særlig markant med deres branding og selviscenesættelse på 

Facebook. Gennem vores analyse har vi iagttaget, at de danske politikere når ud til knap to 

millioner potentielle vælgere via Facebook, og politikerne har qua mediet mulighed for at 

indgå i en direkte dialog og interaktion med den almindelige borger. Derudover anvender 

politikerne også Facebook til at vise mere personlige sider af sig selv og til at styrke den 

politiske figur. Derfor er Facebook et oplagt strategisk værktøj, hvorigennem politikerne kan 

brande og sælge sig selv som en attraktiv ‟vare‟ og forsøge at adskille sig fra mængden.  

 

Vores undersøgelse har ligeledes påvist, at politikernes behov for at sælge sig selv som en 

attraktiv vare på Facebook er et resultat af den almindelige borgers stigende interesse for at få 

et indblik i politikerens mere personlige og private sider. I dag stemmer vælgerne i højere 

grad på personen i stedet for på partiet eller ideologien. Og generelt er der således en stadig 

større forventning om, at politikerne stiller sig frem til offentligt skue og deler sig selv og 

deres tanker med omverdenen – også i cyberspace. Derfor har så mange fremtrædende 

politikere oprettet en profil på Facebook, hvilket vi mener indikerer, at politikerne forsøger at 

imødekomme vælgernes forventninger til den personlige selvfremstilling, men det er ligeledes 

en indikation om, at politikerne har indset, at de bliver nødt til at være synlige der, hvor 

vælgerne er.  

 

I vores casestudie har vi observeret, hvordan de tre appelformer er blevet anvendt i den 

personlige branding på Facebook. Vores empiri eksemplificerede, hvordan de fire 

interviewpersoner var henholdsvis logos- eller pathos-mennesker på deres Facebook-profil. 

Klaus Bondam er udpræget logos-menneske, Søren Pind er også overvejende logos-

menneske, hvorimod Henrik Sass Larsen i høj grad er pathos-menneske, og Ida Auken er, 

ifølge vores analyse, den eneste af de fire interviewpersoner, der balancerer ligeligt mellem de 

to yderpoler og som derfor har et stærkt personligt brand. Konsekvensen af Klaus Bondams 

og Søren Pinds overvejende brug af logos-appellen på Facebook er, at de skaber et distanceret 

billede af dem selv, der kan være svært for borgerne at identificere sig med. Ida Aukens 
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balance mellem logos og pathos-appellen resulterer i, at hun får skabt et stærkt personligt 

brand med en høj grad af troværdighed, og hun fremstår således oprigtig og tillidsvækkende, 

og det er let for borgerne at identificere sig med Ida Auken. Konsekvensen af at være 

udpræget pathos-menneske som Henrik Sass Larsen er, at han brander privatpersonen Henrik 

Sass Larsen, men til gengæld fortæller profilen meget lidt om hans politiske person. 

Endvidere har vi påvist, at politikernes anvendelse af de tre appelformer stemmer godt 

overens med det faktum, at de bruger Facebook som et strategisk værktøj i deres personlige 

branding – Henrik Sass Larsen forsøger bevidst at være meget personlig i hans branding på 

Facebook, da han mener, at han får brandet sig tilstrækkeligt som seriøs politiker via de 

traditionelle medier. Klaus Bondam er også bevidst om, at han i sin personlige branding 

fremstår som udpræget logos-menneske på sin Facebook-profil, og han arbejder derfor på at 

nedtone logos-appellen.   

 

Vi kan på baggrund af vores casestudie konkludere, at politikerne iscenesætter og brander sig 

selv på Facebook via deres personlige profiler, idet de forsøger at kontrollere de indtryk, som 

omverdenen danner sig af dem. Dette gør de ved at overspille visse sider af deres 

personlighed og underspille andre sider gennem verbal og nonverbal kommunikation – dvs. 

ved f.eks. at skrive interessante statusopdateringer og indgå i en dialog med ‟vennerne‟ eller 

ved at have et professionelt eller personligt profilbillede. Vi kan endvidere gennem vores 

genreanalyse konkludere, at politikerne anvender Facebook til at: fastholde og tiltrække 

vælgere, sælge politiske budskaber og som en platform for personlig branding og 

selviscenesættelse. Dermed anvender politikerne Facebook til at styrke relationen og 

interaktionen mellem politiker og borger. Facebook har netop sprunget rammerne for den 

personlige branding på Internettet, idet mediet stimulerer en brandkommunikation mellem 

politiker og borger, der ellers ikke ville have fundet sted - politikeren er i fokus for 

kommunikationen, og mediet er derfor en oplagt og meget direkte kanal for personlig 

branding. Endelig kan vi fastslå, at politikerne først og fremmest benytter mediet i et 

kommercielt øjemed for at sælge deres person og politiske budskaber til potentielle vælgere 

og ikke til online-socialisering eller til at (gen)skabe kontakten til gamle venner, familie, 

kollegaer etc. sådan som mediet ellers var tiltænkt af dets skabere, og som den almindelige 

borger anvender det - de udfordrer således genren.  
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I vores undersøgelse og definition af Facebook som en ny genre, tog vi udgangspunkt i 

Bhatias teori om genreanalyse, der gjorde os i stand til at genrebestemme og analysere 

Facebook. På baggrund af genrebestemmelsen og analysen identificerede vi en række 

kommunikative formål, trækstrukturer samt retoriske strategier, der karakteriserer Facebook 

og som resulterer i, at man kan tale om netop denne specifikke genretype. Desuden danner de 

nogle faste rammer og konventioner for mediet. Men da Facebook-genren er ny, så er disse 

rammer og konventioner stadig til forhandling blandt brugerne. Dette eksemplificerede vi 

blandt andet i analysen af politikernes brug af mediet, hvor vi påviste, at politikerne udfordrer 

genren ved at anvende det på en anden og mere kommerciel måde, end det oprindeligt var 

tiltænkt. 

 

Endelig kan vi på baggrund af vores casestudie konkludere, at politikerne forsøger at skabe en 

Facebook-profil, der adskiller sig fra mængden og som tilfører værdi til deres personlige 

brand bl.a. gennem mikroblogging ved at skabe opmærksomhed omkring deres person og 

deres arbejde. Ud fra vores empiri identificerede og kategoriserede vi ni typer 

statusopdateringer, der karakteriserer den måde, hvorpå politikerne brander sig på Facebook. 

Af mikroblogginganalysen kan vi fastslå, at politikerne overvejende er politiske i deres 

statusopdateringer, men at det tilfører værdi til deres personlige brand, hvis de f.eks. også er 

personlige eller humoristiske, hvilket skaber grobund for identifikation hos borgerne. Ved at 

brande sig selv ligeligt som henholdsvis logos- og pathos-menneske kan politikerne sikre sig, 

at de opnår et stærkt personligt brand, og at de får skabt en Facebook-profil, der tilfører værdi 

til deres person og som dermed bidrager til at adskille dem fra mængden. 
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12.0 Perspektivering 

Vi har i dette speciale etableret, at forbrugersamfundet stiller krav til os alle om at gøre os til 

en attraktiv og salgbar vare – dette gælder ikke mindst for politikerne, hvor et godt personligt 

image i befolkningens bevidsthed er afgørende for, hvorvidt folk stemmer på dem eller ej. 

Den personlige branding er således en vigtig del af moderne politik, og der er i dag en 

stigende tendens til at fokusere mere på personerne end på det saglige politiske indhold. Men 

spørgsmålet er, hvorvidt det er holdbart for et demokratisk samfund, at den personlige 

branding tillægges en stadig større betydning samtidig med at realpolitikken i den offentlige 

debat svinder ind. 

 

12.1 Fra realpolitik til symbolpolitik 

Umiddelbart virker det som en styrkelse af demokratiet, at Web 2.0 medierne har tildelt den 

almindelige borger en talerstol, hvorfra denne kan levere sine budskaber og muligvis opnå 

indflydelse på samfundsdebatten. Samtidig betyder politikernes online tilstedeværelse på de 

sociale medier såsom Facebook, at det er nemmere for befolkningen at komme i dialog med 

de forskellige politikere. Dermed er der, som nævnt, opstået en ny offentlighed. Men det 

stærkt begrænsede antal anslag og den uformelle og personlige tone, som mediet generelt er 

præget af, betyder, at den politiske kommunikation, som politikerne udøver på mediet, som 

regel er gennemsyret af symbolpolitik. Når Ida Auken på sin Facebook-profil f.eks. skriver, at 

Danmark skal være et bæredygtigt land og satse langt mere på vindenergi, er det umiddelbart 

et udsagn, som de fleste vil være enige med Ida Auken i. Men udsagnet er symbolpolitisk, 

fordi det ikke indeholder nogen konkrete forslag til, hvordan vindenergien skal finansieres, 

hvorfra pengene skal tages, hvor vindmøllerne skal sættes op etc. Udsagnet er således en 

gratis omgang, fordi det ikke indeholder konkrete forslag, der vil ændre samfundet, men i 

langt højere grad tjener det formål at gøre modtagerne af udsagnet opmærksomme på Ida 

Aukens holdninger til energipolitikken. Ifølge Jensen (2007: 118) kan symbolpolitik derfor 

beskrives som et fænomen, der kan gøre en forskel i hovedet på mennesker, men ikke i 

samfundet som sådan. 

12.2 Et hyperkomplekst samfund 

De symbolpolitiske udsagn bliver forstærket i kraft af nutidens hyperkomplekse 

samfundsstruktur, der betyder, at det for almindelige mennesker kan være meget svært at 

gennemskue og forstå årsagssammenhængene, og samtidig har vi ikke tid til at sætte os ind i 
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komplekse politiske sager, fordi det markedsorienterede samfund betyder, at vi alle har fokus 

rettet mod at iscenesætte og sælge os selv, vores hjem og vores familie og derfor ikke har tid 

til at sætte os ind i indviklede samfundsanliggende (Jensen, 2007: 10-11). Politikerne er 

således nødt til at fange vores opmærksomhed, hvilket diskvalificerer realpolitiske budskaber 

og i stedet baner vejen for f.eks. interessante eller ironiske statusopdateringer på medier som 

Facebook. På den måde smelter underholdning og politik sammen, og vi risikerer på sigt, at 

indholdet i de politiske budskaber bliver udvandet og erstattet af ren symbolpolitik, 

personsager og fængende onliners, mens den reelle politik alene kommer til at foregå bag 

lukkede døre inde bag Christiansborgs tykke mure (Aabo, 2004). Det er således ikke en fordel 

for demokratiet, at borgerne gennem de nye Web 2.0 medier er kommet tættere på politikerne, 

hvis politikken kommer til at foregå i to plan, sådan så borgerne kun bliver inddraget i og får 

indflydelse på symbolpolitikken.  

12.3 Det handler om menneskelige egenskaber 

Som udgangspunkt anser vi det som positivt, at det hele menneske i politikeren indgår som en 

del af vores overvejelser, når vi skal vælge, hvem der skal repræsentere Danmark, fordi 

forskellige menneskelige egenskaber hos de folkevalgte politikere kan være afgørende for, 

hvorvidt forhandlinger og forlig lykkes samt hvordan forholdet til udlandet bliver. Et 

eksempel herpå er USA‟s tidligere præsident George Bush, som med sin politik og sin 

personlighed delte vandene og forringede landets diplomatiske forbindelser til omverdenen, 

mens Obama tilsyneladende virker som en samlende figur, der nu i færd med at reetablere 

landets ry samt dets forbindelser til omverdenen. Det er derfor ikke ligegyldigt for samfundet, 

hvilke menneskelige værdier og egenskaber et lands leder besidder, og her kan Facebooks 

personlige profiler fungere som et godt værktøj til at skabe opmærksomhed omkring de mere 

personlige sider af den enkelte politiker. Så selvom formen og præmisserne på Facebook i høj 

grad understøtter den tiltagende personfiksering og symbolpolitiske udsagn, mener vi, at 

begge fænomener finder sin anvendelighed i samfundet, fordi disse i langt højere grad end 

realpolitikken appellerer til folket og dermed kan være med til at skabe et politisk engagement 

blandt vælgerne. Så længe symbolpolitikken og personerne ikke kommer til at erstatte sager 

med et reelt politisk indhold, men blot står som et supplement til realpolitikken, er der ikke 

fare for, at vi i vores markedsorienterede forbrugersamfund blot reducerer politik til et 

salgsobjekt, en vare, hvor budskabet er konstrueret af professionelle rådgivere og afprøvet på 

fokusgrupper, inden det fremlægges for den brede befolkning af en karismatisk politiker 

(Aabo, 2004).  
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Ida Auken (SF) – 3246 ‟venner‟ 

Statusopdateringer i alt:46 

 ”Overvejer at pine SoHos indbyggere med en lille 1. maj 

tale ud af vinduet”. 1. maj kl. 16:03 · via Twitter · 

(feedback 25) 

 

 ”Og nu vi er ved bandeordene, bliver jeg også lige nødt til 

at give min respekt til Meghan McCains svar til Laura 

Ingraham”. 30. april kl. 16:07 · via Twitter · (feedback 4) 

 

 ”Hurra for Joe Biden, der aldrig bliver mere poleret, end at 

f-ordet kan snig sig ud for åben mikrofon”. 30. april kl. 

15:53 · via Twitter · (feedback 3) 

 

 ”Ønsker Obama tillykke med de første 100 dage”. 29. april 

kl. 16:18 · via Twitter · (feedback 38) 

 

 ”Amerikansk politik er da bare for underholdende. Den 

republikaske senator Michele Bachmann har lige koblet 

Obama sammen med svineinfluenzaen”. 29. april kl. 01:57 

· via Twitter · (feedback 11) 

 

 ”anbefaler Paul Krugmans klumme i dagens NY Times. 

Han smadrer endnu en gang spekulanterne fra Wall Street”. 

28. april kl. 05:32 · via Twitter · (feedback 15) 

 

 ”EU's kommissær for sundhed har advaret mod rejser til 

USA. Endnu en god grund til at hænge ud i solen på 

tagterrassen her i SOHO”. 27. april kl. 17:21 · via Twitter · 

(feedback 16) 

 

 ”Kan nogen forklare mig, hvad det er med de der kække 

Twitternavne? Minder det ikke lidt om det vi gjorde i 

90'erne med vores email-adresser”. 26. april kl. 20:15 · via 

Twitter · (feedback 4) 

 

 ”New York har netop lanceret en strategi for grønt byggeri 

- give it up for Michael Bloomberg”. 25. april kl. 20:14 · 

via Twitter · (feedback 15) 

 

 ”Tænk at man skal føle sig mere tryg i New Yorks gader 

end i København. Stop så det skyderi NU!!!”. 25. april kl. 

18:52 · via Twitter · (feedback 27) 

 

 ”Var til Paul Auster foredrag i går. Da han var færdig 

kiggede han lige ned på hustruen Siri Husvedt for at få 

hendes anerkendelse. Smukt”. 24. april kl. 15:54 · via 

Twitter · Vis feedback 34) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=77989356987&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=34387284969&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=76443308558&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=76443308558&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=82657317749&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=82657317749&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=74497123459&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=87392887712&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=74603743565&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=84592484888&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=82741385635&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=96188038851&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=96188038851&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=87356139456&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
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 ”Er helt overvældet over de mange fødselsdagshilsner - 

dem tager jeg med mig ud i hvad der forhåbentlig bliver en 

smuk dag her i New York. Tak, allesammen!”. 22. april kl. 

14:04 · (feedback 19) 

 

 ”Takker for alle fødselsdagshilsnerne her fra USA, hvor jeg 

nyder stadig kun at være 30 :)”. 22. april kl. 01:13 · via 

Twitter · (feedback 15) 

 

 ”Mon forebyggelseskommissionen vil have alle landets 

mænd til at spise noget mere "frygt og grønt", som en ven 

forleden kom til at sige..?” 21. april kl. 03:56 · via Twitter · 

(feedback 11) 

 

 ”takker for alle fødselsdagshilsnerne - omend det først er i 

morgen. Falder i øvrigt sammen med Earth Day, så som en 

ven skrev - Happy "(b)earthday"”. 21. april kl. 17:56 · 

(feedback 10) 

 

 ”Aston Kutcher har lige slået CNN med 1 million follows 

på twitter - der er vist lidt vej endnu fra mine 184...”. 21. 

april kl. 01:33 · via Twitter · Vis feedback 10) 

 

 ”sidder til forelæsning med filosoffen Jean Luc Marion - 

hvor er han dog fransk”. 17. april kl. 22:52 · via Twitter · 

(feedback 13) 

 

 ”Smutter nu til konference i Syracuse med Michael Hardt 

og Slavoj Zizek”.16. april kl. 14:48 · via Twitter · 

(feedback 7) 

 

 ”Ønsker New York tillykke med, at byen nu har en 

produktion på 2 MW solceller (svarer til en mindre 

vindmølle) - det må da kunne gøres bedre!”. 16. april kl. 

01:41 · via Twitter · (feedback 15) 

 

 ”Har fået ny hjemmeside - så kig forbi www.idaauken.dk 

ved lejlighed :)”. 15. april kl. 00:44 · via Twitter · 

(feedback 10) 

 

 ”Ønsker min suppleant i Folketinget, Trine Pertou Mach, 

held og lykke med de næste 6 uger”. 14. april kl. 00:44 · 

via Twitter · (feedback 11) 

 

 ”Hvor meget Khat mon de somaliske pirat-fangevogtere 

havde tygget denne gang?”. 13. april kl. 01:33 · via Twitter 

· (feedback 31) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=71793992930&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=71793992930&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=68711543801&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=80656387690&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=74646155348&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=85926836498&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=85926836498&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=88220942500&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=71867331826&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=169852780569&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=169852780569&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=89743445849&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=88677110585&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=154034670458&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
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 ”Obama går baglæns på klimaspørgsmålet. Ser ud til, at 

man må sætte sin lid til Waxmann's lov om Cap'n'trade der 

er på vej igennem kongressen”. 11. april kl. 20:42 · via 

Twitter · (feedback 9) 

 

 ”Håber, at Køge var behørigt imponeret, da Bendt ankom i 

sin limousine”. 9. april kl. 16:50 · via Twitter · Vis 

feedback (19) 

 

 ”skal til den cooleste forelæsning på CUNY i aften med 

Simon Critchley, Hent de Vries and William Connolly”. 9. 

april kl. 16:48 · via Twitter · (feedback 2) 

 

 ”har i dag mødt alt fra New Yorks Real Housewifes til 

entreprenante hjemløse. Se www.idaauken.dk”. 8. april kl. 

23:50 · via Twitter · (feedback 10) 

 

 ”udforsker livet som 'desperate housewife' i New York, 

ikke det værste...”. 8. april kl. 15:58 · via Twitter · 

(feedback 24) 

 

 ”Stort tillykke til min gode kollega og ven, Karen 

Ellemann. Tror, vi er gået væsentlig op i Karen-niveau på 

den post :)”. 7. april kl. 17:12 · via Twitter · (feedback 34) 

 

 ”min Facebook foreslår mig, at jeg kan blive fan af Lars 

Løkke...øhhh..lige et øjeblik...lad mig lige tænke...hvem er 

det nu det er...”. 7. april kl. 05:09 · via Twitter · (feedback 

36) 

 

 ”er gået i Soho-yoga-stone mood”. 7. april kl. 05:03 · via 

Twitter · (feedback 7) 

 

 ”Tillykke, Løkke. Håber, du er klar på en hård fight de 

næste to år :)”. 5. april kl. 15:47 · via Twitter · (feedback 

41) 

 

 ”anbefaler Martin Kippenberger på MOMA, hvis man 

trænger til at blive rusket i sjælen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Kippenberger”. 5. 

april kl. 14:17 · via Twitter · (feedback 4) 

 

 ”har shoppet aftensmaden i Dean and Deluca. Luksus”. 5. 

april kl. 00:27 · via Twitter · (feedback 14) 

 

 ”Farvel Fogh. Jeg er nok en af dem, der ikke kommer til at 

savne dig”. 4. april kl. 15:23 · via Twitter · (feedback 80) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=99282988848&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=63573284302&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=69225829218&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=69225829218&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.idaauken.dk/
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=69648649379&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=69648649379&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=67444175908&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=65685797491&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=62948007687&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=176589700726&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=66307476882&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Kippenberger
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=177014295710&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=177014295710&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=62202165962&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=62202165962&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=148201205503&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
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 ”takker Venstre for underholdning på højt niveau”. 4. april 

kl. 02:53 · via Twitter · (feedback 24) 

 

 ”tæller sekunderne før Karen Jespersen fuldender rejsen og 

melder sig ind i DF”. 3. april kl. 18:57 · via Twitter · 

(feedback 99) 

 

 ”synes, at New York er übercool og har næsten glemt alt 

om Fogh og Nato”. 3. april kl. 18:36 · via Twitter · 

(feedback 16) 

 

 ”Heller ingen Fogh retur i dag. I morgen?”.1. april kl. 

00:09 · via Twitter · Vis feedback 23) 

 

 ”synes godt, at Fogh kunne dampe af, mens jeg stadig er i 

landet - det vil sige: I dag!”. 31. marts kl. 09:22 · (feedback 

60) 

 

 ”Politiken har afsløret det i dagens avis, og så kan jeg jo 

lige så godt indrømme - jeg er forelsket i Valby Gassilo 

www.valbygassilo.dk”. 29. marts kl. 17:12 · (feedback 18) 

 

 ”hurra for, at det igen er fredag og at der nu er en uge 

mindre til Fogh går af (hvornår det så end bliver...)”. 20. 

marts kl. 18:18 · (feedback 73) 

 

 ”ønsker Nyliberal Alliance tillykke med deres store sejr i 

dansk politik: 600.00 svinende biler slipper for en afgift”. 

18. marts kl. 21:08 · (feedback 54) 

 

 ”glæder sig til det bliver mandag (mest fordi 

tømmermændene så forhåbentlig har forladt min krop)”. 

15. marts kl. 22:51 · (feedback 7) 

 

 ”synes det skulle holde op med at sne.......NU!”. 12. marts 

kl. 18:45 · (feedback 22) 

 

 ”skal i salen og diskutere SF's Naturplan for Danmark i 

eftermiddag (kan ses på DR2 til kl. 17 og derefter på 

nettet)”. 10. marts kl. 16:12 · (feedback 30) 

 

 ”har taget mærkelige insektbid med hjem fra Amazonas' 

regnskov”. 8. marts kl. 21:17 · (feedback14) 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=68681031169&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=68681031169&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=65181368903&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=64154068826&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=62719268643&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=62719268643&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=66972528657&ref=mf
http://www.valbygassilo.dk/
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=99681890560&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=57186208014&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=57186208014&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=70949504176&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=60888275875&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=56565965899&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=56565965899&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=68390563936&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=614403867&v=feed&story_fbid=69712084621&ref=mf
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Henrik Sass Larsen (S) – 2299 ‟venner‟ 

Statusopdateringer i alt: 6 

 

 ”sender en uforbeholden hyldest til Køge Slamsuger!!”. 29. 

april kl. 19:42 · (feedback 10)  

 

 ”¤#%#¤"&"&#¤ afløb !!!”. 28. april kl. 18:05 · (feedback 

21)  

 

 ”hoster og er ikke på toppen...”. 28. marts kl. 10:07 · 

(feedback 22) 

 

 ”er helt smadret efter benhård træning...”. 19. marts kl. 

21:36 · (feedback 10). 

 

 ”overvejer sammen med datter anskaffelse af kat”. 3. marts 

kl. 16:32 · (feedback 24)  

 

 ”synes det er MEGET interessant at Danske banks 

kursværdi nu er under det beløb de låner af staten....”. 2. 

marts kl. 19:33 · (feedback 12)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=94839576339&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=94839576339&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=94760626696&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=63337655903&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=59109847732&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=59109847732&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=66600454362&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=66600454362&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=133943530402&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1130689592&v=feed&story_fbid=133943530402&ref=mf
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Klaus Bondam (RV) – 4985 ‟venner‟ 

Statusopdateringer i alt: 69 

 ”er begravet i Murrikamis fantastise Kafka på stranden. 

Godt det er weekend.”. 1. maj kl. 20:56 · Vis feedback (7) 

 

 ”ønsker god 1. maj til alle dem der skal fejre det i morgen. 

Jeg håber solen vil skinne på jer. Jeg vil - som god radika - 

tillade mig at holde en fridag på Møn.”. 30. april kl. 12:34 · 

(feedback 21) 

 

 ”siger godnat efter en lang lang dag på Rådhuset og omegn. 

I morgen skal jeg besøge 'Sjakket' på Nørrebro. Det glæder 

jeg mig til. De gør det godt derude!”. 29. april kl. 23:26 · 

(feedback 6) 

 

 ”er tilfreds med at vi ekstraordinært har fundet kr. 260. 

mio. til at afhjælpe de enorme pasningsproblemer som 

mange københavnske børn og deres forældre oplever. Lad 

os håbe at det går stærkt med at få dem ud og rulle!”. 29. 

april kl. 12:56 · (feedback 22)  

 

 ”er på vej til 'Brunch' på TV-Lorry for at tale om Facebook 

og Nørrebrogade. Jeg er glad for den meget aktive debat 

her og på bondam.dk”. 29. april kl. 10:04 · (feedback 8) 

 

 ”er glad for at vi her til aften på Københavns Rådhus har 

indgået en aftale der bl.a. sætter gang i en omlægning til 

vindenergi og flere vindmøller. Læs mere onsdag på 

bondam.dk.”. 28. april kl. 23:31 · (feedback 15) 

 

 ”synes vi skal se at få styr på børnepasningen i København. 

Alt for mange forældre, venter alt for længe!”. 28. april kl. 

15:11 · (feedback 18) 

 

 ”siger tillykke til Fælledparken som fylder 100 år på dagen 

idag. Kom med til fest derhenne kl. 16.30 i eftermiddag. 

Og tak til A.P.Møllers fond som har givet 152. mio.kr. til at 

gi' Fælledparken en ansigtsløftning.”. 27. april kl. 08:48 · 

(feedback 20) 

 

 ”synes at Politiet i en vis fart skal få åbnet en 

nærpolitistation på Blågårdsplads.”. 26. april kl. 09:37 · 

(feedback 46) 

 

 ”er ret stolt over at have klaret 92 km på cykel i dagens 

Team Rynkeby-træning. Skøn formiddag i sol!”. 25. april 

kl. 15:20 · (feedback 26) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72665553631&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=75027276628&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=99241899256&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=77701391772&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=77701391772&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=71823173231&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=76768265804&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=74013869410&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=74013869410&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=71656087435&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=96942001180&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=73761314475&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=73761314475&ref=mf
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 ”løber med i Forårsklassikeren i Valby Parken på søndag. 

Læs mere på bondam.dk. God solrig weekend til alle.”. 24. 

april kl. 15:58 · (feedback 4) 

 

 ”synes du skal komme til P.I.N.K. i aften på First Hotel 

Skt. Petri. Det er en pre-event til Outgames. Læse mere i I 

Byen i dagens Politiken.”. 24. april kl. 12:34 · (feedback 

12) 

 

 ”har besøgt tre af Københavns FANTASTISKE 

bemandede legepladser idag. Læs mere om alle byens 

legepladser på 

http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/L

egepladser.aspx”. 23. april kl. 18:34 ·(feedback 8) 

 

 ”synes at du skal melde dig i i face-gruppen 'Vi vil ikke bo 

i en skodby!'”.21. april kl. 16:57 · (feedback 21) 

 

 ”sætter pris på at vores 'asfalt-drenge' i kommunen har fået 

lagt et nyt lag asfalt på Artellerivej. Det trængte den til! Nu 

skulle den være fri for huller.”. 21. april kl. 14:48 · 

(feedback 14) 

 

 ”synes enhver bør blive alvorligt foruroliget når man hører 

hvormange der bliver dårlige og syge af forurenet luft i 

København.”. 20. april kl. 19:30 · (feedback 27) 

 

 ”synes det er GODT GÅET af alle københavnere der 

deltager i DNs Store Renholdelsesdag. Tak for hjælpen!”. 

19. april kl. 10:36 · (feedback 9) 

 

 ”skal til både Sundholmskvarteret og Valby ifm. Store 

Renholdelsesdag på søndag. Ses vi? God weekend.”. 17. 

april kl. 16:16 · (feedback 10) 

 

 ”synes at foråret og København klæder hinanden rigtig 

godt.”. 16. april kl. 11:53 · (feedback 17) 

 

 ”er pavestolt af mig selv: har lige cyklet 62 km rundt i 

Nordsjælland.”. 15. april kl. 21:29 · (feedback 45) 

 

 ”viser rundt på rådhuset d. 20. april kl. 16.30-18 og d. 29. 

april kl 12-13.30. Meld jer til på leneni@tmf.kk.dk og få et 

kig over vores smukke by fra rådhustårnet”. 14. april kl. 

16:41 · (feedback 11) 

 

 ”glæder sig til det store klimamøde på Rådhuset kl. 17 i 

eftermiddag.”. 14. april kl. 07:51 · (feedback 5) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72517316449&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72517316449&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=82211352773&ref=mf
http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/Legepladser.aspx
http://www.kk.dk/Borger/ByOgTrafik/GroenneOmraader/Legepladser.aspx
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=71663893909&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=161158180012&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=73766427403&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72989097786&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=71254439217&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=71528054845&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=71528054845&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=69913954211&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=95929775802&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72454915877&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72454915877&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=70477296318&ref=mf
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 ”synes du skal komme til stort borgermøde om 

Københavns mega-ambitiøse klimaplan. Det er mandag d. 

14. kl. 17 - 19 i Festsalen på Rådhuset. Ses vi?”. 13. april 

kl. 22:06 · (feedback 6) 

 

 ”er smækfuld af energi efter en Påske var vejret har været 

helt i top.”. 13. april kl. 17:51 · (feedback 8) 

 

 ”glæder sig til at sætte 100 får på græs på Sydhavns Tippen 

i eftermiddag kl. 15.00.”. 3. april kl. 10:51 · via Twitter · 

(feedback 12) 

 

 ”Lokale kræfter på Nørrebro gør et kæmpe stykke arbejde 

for at samle bydelen, lave initiativer på tværs og styrke de 

allersvageste i samfundet. Sidste uge var jeg på besøg i 

FAKTI - Foreningen Af Kvinder Til Integration - og i de to 

Områdefornyelser i Lundtoftegade og Haraldsgade.”. 3. 

april kl. 10:37 · (feedback 9) 

 

 ”synes at min gode ven Manu Sareen er en top-politiker og 

jeg glæder mig til at hans næste Iqbal Farooq-bog 

udkommer i maj.”. 2. april kl. 20:42 · (feedback 15) 

 

 ”skal på besøg hos 'Reden' og 'Mændenes Hjem' på 

Vesterbro sammen med den radikale socialordfører 

Margrethye Wivel.”. 2. april kl. 09:34 · (feedback 15)  

 

 ”glæder sig og er lidt spændt på at se den danske 

teaterudgave af 'Alt om min Mor' (Almodovars spanske 

film) på Folketeatret.”.1. april kl. 19:10 · (feedback 5) 

 

 ”foreslår en vindmølle på toppen af rådhustårnet. Læs mere 

på bondam.dk”. 1. april kl. 10:06 · (feedback 18) 

 

 ”frygter i min venlige godtroenhed at jeg hopper på alle 

mulige mærkelige aprilsnare i morgen! Godnat.”. 31. marts 

kl. 22:12 · (feedback 8) 

 

 ”vil minde dig at der er gratis morgenbrød på Dr Louises 

Bro her til morgen i anledning af 'Vi cykler til arbejde'-

kampagnen. Godmorgen.”. 31. marts kl. 06:20 · (feedback 

11) 

 

 ”synes at Grace Jones var en FANTASTISK 

koncertoplevelse. Jeg er helt høj. Godnat.”. 30. marts kl. 

23:58 · (feedback 11) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=95771716130&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=95771716130&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=77574237826&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=75873668627&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/video/video.php?v=66115166892&comments&ref=mf
http://www.facebook.com/video/video.php?v=66115166892&comments&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=69394296633&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=152289690079&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=68436335755&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=64455937819&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=74567922268&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=74567922268&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=62374493605&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=77842086210&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=77842086210&ref=mf
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 ”skal en tur ned af 'Memory Lane' iaften med Grace Jones i 

Falkonerteatret. Glæder mig helt vildt!”. 30. marts kl. 

16:01 · (feedback 10) 

 

 ”glæder sig til at åbne Københavns Kommunes nye Kunde- 

og Erhvervscenter i Njalsgade på Islands Brygge mandag 

eftermiddag. Nu bliver det.”. 29. marts kl. 17:44 · via 

Twitter · (feedback 4) 

 

 ”nyder søndag, solskin og aviser . . . og er lykkelig over at 

der lader til at være lys forude.”. 29. marts kl. 11:34 · 

(feedback 11). 

 

 ”har været til Anne Linnet-koncert. Hun er en superstjerne. 

Intet mindre. Godnat.”. 29. marts kl. 00:56 · (feedback 18) 

 

 ”håber vitterlig for ALLE parter at der snart kommer 

klarhed over alt det med Fogh og NATO.”. 28. marts kl. 

09:09 · (feedback 23). 

 

 ”overvejer at være en sund fyr der tager en løbetur i 

morgen tidlig . . . efter en junk aften med slik og X-faktor. 

Godnat.”. 28. marts kl. 01:09 · (feedback 14) 

 

 ”skal deltage i renholdelsesarrangementet 'Pas på ... der 

kommer en muslim med en kost' på Blågårds Plads lørdag 

kl. 12.00. Læs mere på www.tagetansvar.dk. God 

weekend.”. 27. marts kl. 19:40 · (feedback 7) 

 

 ”indrømmer at jeg glæder mig til at hygge mig med X-

Factor i aften.”. 27. marts kl. 14:00 · (feedback 29). 

 

 ”siger godmorgen . . . og så skal jeg ellers lige vågne helt.”. 

27. marts kl. 08:00 · (feedback 13) 

 

 ”København skal være verdens første co2-neutrale 

hovedstad. I sidste uge fremlagde vi en ambitiøs klimaplan, 

der skal reducere co2-udslippet med 20 % inden 2015 og 

gøre København co2-neutral inden 2025. Målet når vi bl.a. 

ved at omlægge energiforsyningen til mere vedvarende 

energi, ved at energirenovere vores bygninger, omlægge 

transporten, stille krav i byudviklingen og opfordre 

københavnerne til at tage et ansvar.”. 26. marts kl. 21:40 · 

(feedback 15) · Del 

 

 ”glæder sig til at høre om Frank Jensens politiske visioner 

for København. Radikale Venstre påtager sig - som altid - 

gerne et medansvar.” 26. marts kl. 19:22 · via Twitter · 

(feedback 23) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=60516422965&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=60516422965&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=76834928676&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=65228542413&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=59364064021&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=62741068490&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=62741068490&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=66076016245&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=61535412444&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=64345516385&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=64033875587&ref=mf
http://www.facebook.com/video/video.php?v=60981621892&comments&ref=mf
http://www.facebook.com/s.php?ref=search&init=q&q=ida+auken&sid=f7015419f76422d032ef8e1c86f35505
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=85205141056&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
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 ”er glad for Margrethe Vestagers udmeldinger i Politiken 

her til morgen.” 26. marts kl. 07:47 · (feedback 24)  

 

 ”nåede lige hjem og sige hej til svigermor som er på besøg 

fra Ålborg. Godnat.” 26. marts kl. 00:14 · via Twitter · 

(feedback 3) 

 

 ”er på vej til radikalt møde hvor vi skal vedtage vores 

valgoplæg frem mod kommunevalget i november.” 25. 

marts kl. 19:04 · via Twitter · (feedback 14) 

 

 ”Har lige været til møde i Downing Street nr. 10 og 

fortælle om cyklernes by - København. De er imponerede!” 

24. marts kl. 17:48 · (feedback 28) 

 

 ”sender en hilsen fra London, hvor mange er oprigtigt 

imponeret over vores koebenhavnske cykelpolitik.” 24. 

marts kl. 11:12 · (feedback 21) 

 

 ”siger tak for samarbedet med Ritt . . . så længe det varede. 

Læs mere på bondam.dk”. 23. marts kl. 18:44 · (feedback 

5) 

 

 ”er på vej til London og fortælle engelske politiske kolleger 

om cykler, havnebade, lommeparker og mange mange 

andre gode københavnske klimainitiativer.” 20. marts kl. 

17:06 · via Twitter · (feedback 25)  

 

 ”spørger om der er nogen der har et bud på hvordan en 

cykel-smiley kunne se ud. En FB-ven foreslår 0^0. Har du 

et bedre forslag?” 19. marts kl. 19:28 · (feedback 34) 

 

 ”smiler over at solen også skinner idag.” 19. marts kl. 

08:54 · (feedback 21)  

 

 ”er på toppen over at det lader til at det er ved at blive 

rigtig forår ... og tror at dem der siger der blver rigtig koldt 

i weekenden lyver!!!” 18. marts kl. 18:08 · (feedback 12) 

 

 ”er rigtig glad for Klimiminister Connie Hedegaards ros af 

Københavns nye Klimaplan. Se dagens Berlingske 

Tidende.” 18. marts kl. 10:51 · (feedback 10)  

 

 ”synes du skal læse Københavns nye CO2-neutrale 

Klimaplan. Læs mere på bondam.dk.” 17. marts kl. 15:32 · 

via Twitter · (feedback 13)  

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=59570989835&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=59783658045&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72858415849&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72858415849&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72150121568&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=59001254629&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=59001254629&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=59075374817&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=73209736592&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=73209736592&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=62769496229&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=57979139647&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=57979139647&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=72182752136&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=62663830879&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=75568540733&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
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 ”er klar til en ny uge, hvor vi offentligører Københavns 

klimaplan på tirsdag, som vil sænke byens CO2-udledning 

MARKANT.” 15. marts kl. 22:40 · (feedback 7)  

 

 ”hygger med stakke af søndagsaviser. Ikke dårligt.” 15. 

marts kl. 11:00 · (feedback 19)  

 

 ”vil tage op og besøge min gamle mor i Mørkøv. God 

weekend til alle . . . ” 14. marts kl. 10:03 · (feedback 27)  

 

 ”synes det var på tide statsministeren viste sig på 

Nørrebro.” 13. marts kl. 19:56 · (feedback 33) 

 

 ”er ved at blive rigtig syg og mega-forkølet, så hele 

fredagen ligger jeg nok på langs og snøfter.” 12. marts kl. 

23:51 · (feedback 9) 

 

 ”er glad for at et bredt flertal i BR har sagt 'ja' til at sende 

Den Lille Havfrue til EXPO 2010 i Shanghai.” 12. marts 

kl. 20:13 · (feedback 40)  

 

 ”er ved at blive rigig snottet .... øv øv øv”. 12. marts kl. 

13:28 · via Twitter · (feedback 11) 

 

 ”sender Den Lille Havfrue til Expo i Shanghai torsdag 

morgen kl. 7.38 i Go Morgen P3.”12. marts kl. 00:14 · 

(feedback 18) 

 

 ”synes du skal se Deadline i aften. Jeg er i studiet omkring 

afkriminalisering af hashsalg.” 11. marts kl. 17:18 · 

(feedback 59)  

 

 ”siger godmorgen og er på vej ud og løbe en morgentur i 

Fælledparken. Det føles som om foråret nærmer sig. 

Hurra.” 11. marts kl. 07:25 · (feedback 11) 

 

 ”ser frem til aftenens stormøde på Nørrebro. Vi vil ha' lov 

til at bo i fred, ro og tryghed på Nørrebro!” 10. marts kl. 

10:07 · (feedback 26)  

 

 ”har lige hilst på de ridende politibetjente på Blågårds 

Plads. Godt at ser jer i gaderne på Nørrebro!” 5. marts kl. 

15:16 · (feedback 25)  

 

 ”synes du skal melde dig ind i FB-gruppen; Vi vil bo her 

sammen. Allesammen. Væk med vold og våben.” 3. marts 

kl. 17:04 · via Twitter · (feedback 24)  

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=61024887202&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=56678733459&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=56678733459&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=58111218685&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=82621379304&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=56088674802&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=56088674802&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=68416327227&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=68416327227&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=62285800918&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=62285800918&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=135835050550&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=56207556934&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=55913874233&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=56115109811&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=56115109811&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=53859019741&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=53859019741&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=53470456438&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=555281892&v=feed&story_fbid=53470456438&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
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Søren Pind (V) – 3320 ‟venner‟ 

Statusopdateringer i alt:18 

 ”ligger i sygesengen med (svine)influenza og glæder sig 

over, at sæt lys i vinduet 4. maj kredsen har fordoblet sit 

medlemstal til over 1300 på blot få dage!” 28. april kl. 

09:44 (feedback 30)  

 

 ”tænker som den hypokonder han er: "Kan man virkelig 

have svineinfluenza, hvis man ikke har været i Mexico, 

Amerika eller ikke er et svin?..."” 27. april kl. 17:51 

(feedback 24)  

 

 ”har lagt en blog ud om ambulancekørsel og Nørrebro” 23. 

april kl. 20:58 (feedback 24) 

 

 ”sukker over, at Ritzau bruger citater fra et interview i 

Berlingske i 2002 som jeg tog afstand fra og 

kommenterede på i et efterfølgende læserbrev. Træls.” 16. 

april kl. 15:55 (feedback 14)  

 

 ”ser på et lille redningsskib og fire pirater og tænker, om 

ikke den vestlige verden har behov for at udvise "en 

betydelig brutalitet"”... 12. april kl. 16:39 (feedback 80) 

 

 ”er irriteret over et tåbeligt Ritzau-telegram. Jeg jager sgu 

ikke noget som helst.” 8. april kl. 12:12 (feedback 18) 

 

 ”har lige lavet en brush op på Twitter... Første gang siden 

november 2005... Once upon a time a firstmover... ” 8. 

april kl. 11:38 (feedback 9)  

 

 ”glæder sig over Peter... Så stort:-)” 7. april kl. 11:56 

(feedback 34)  

 

 ”spekulerer på hvornår der mon kommer en 

politianmeldelse af Uffe Thorndal for falsk anmeldelse. 

Den slags er som bekendt strafbart...” 6. april kl. 12:52 

(feedback 46)  

 

 ”synes, det er vildt, så lavt venstrefløjen vil synke - tjek 

selv kommentarerne på min blog i berlingske her” 5. april 

kl. 17:37 (feedback 52) 

 

 ”tænker, hvilken uværdig optræden af DSU på 

slotspladsen. Sådan har vi sgu aldrig gjort...” 5. april kl. 

15:09 (feedback 105) 

 

http://www.facebook.com/posted.php?id=686083673&share_id=70611794681&comments=1&ref=mf#s70611794681
http://www.facebook.com/posted.php?id=686083673&share_id=70611794681&comments=1&ref=mf#s70611794681
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=81873126045&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=686083673&share_id=87551873680&comments=1&ref=mf#s87551873680
http://www.facebook.com/posted.php?id=686083673&share_id=87551873680&comments=1&ref=mf#s87551873680
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=67320038494&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=67320038494&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=70501861126&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=108903611392&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=67441473434&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=67441473434&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=78202206114&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=158439400004&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=686083673&share_id=89406189250&comments=1&ref=mf#s89406189250
http://www.facebook.com/posted.php?id=686083673&share_id=89406189250&comments=1&ref=mf#s89406189250
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=158838710025&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=158838710025&ref=mf
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 ”tænker, det bliver en Løkkelig tid. 80er-retro, hvor solen 

altid skinnede. Schlüters Danmark:-)” 5. april kl. 09:10 

(feedback 48)  

 

 glæder sig - så lykkedes det! 4. april kl. 16:19 (feedback 

66) 

 

 tænker sikken redelighed... 4. april kl. 14:14 (feedback 17)  

 

 ”har tændt alle lys i hele sit hus...” 28. marts kl. 21:14 

(feedback 95) 

 

 ”tænker, hvad man egentlig kan gøre ved eksperter som 

rask væk udtaler sig urigtigt og mod bedre vidende, og 

derved skader folk i offentlige embeder enormt... Er vist 

kommet til at stille nogle spørgsmål til justitsministeren om 

det...” 26. marts kl. 22:06 (feedback 33)  

 

 ”tænker de interne socialdemokratiske målinger må have 

været rædselslæsning...” 23. marts kl. 16:26 · (feedback 42) 

 
 

 ”tænker tak Bo Weymann. Og tænker samtidig, at Thorkild 

Lauesen og de øvrige burde være fredløse.” 18. marts kl. 

23:14 (feedback 21) 

 

 ”At uffe Thorndal er en idiot. At forestille sig en 

rigsretssag mod Bendt Bendtsen...” 15. marts kl. 15:46 

(feedback 84)  

 

 ”er snart på vej i Monopolet...” 14. marts kl. 08:27 

(feedback 23) 

 

 ”tænker 3 dage i frankrig - og 56 venneanmodninger. Hvad 

sker der...?:-)” 11. marts kl. 17:07 (feedback 15). 

 

 ”ska i debatten i aften med Villy, Ritt og Joahnne... Det ska 

nok blive kønt…” 5. marts kl. 16:56 (feedback 52)  

 

 ”er så rasende over, at hver gang urolighederne og 

kriminaliteten og mordene tager til i København, så 

genlever jeg KV 2005” 2. marts kl. 22:18 (feedback 26)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=162978465496&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=68760178402&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=68217807757&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=59906868299&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=79587400882&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=59082297863&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=57522279517&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=57522279517&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=57320678739&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=56847723731&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=67929834253&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=55363023092&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=686083673&v=feed&story_fbid=55732068245&ref=mf
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Mette Frederiksen (S) – 4499 ‟venner‟  

Statusopdateringer i alt:15 

 ”håber vi bliver mange til 1. maj. Jeg skal tale nogle 

forskellige steder. Måske mødes vi?” 28. april kl.16:13 (feedback 

75) 

 

 ”har lige foreslået en ny ordning med en slags 

reserveforældre til børn og unge der er kriminalitetstruede. 

Vi bliver nødt til at tage et opgør med, at det nærmest er 

blevet politisk ukorrekt at tale om at samfundet også har et 

ansvar...” 27. april kl. 09:49 (feedback 89)  

 

 ”er blæst bagover efter at have deltaget i åbningen af den 

store børneteater-festival i Ballerup. Storslået. Ganske 

enkelt.” 23. april kl. 22:08 (feedback 35)  

 

 ”har lige været i folketingssalen med den ny 

Socialminister. Jeg spurgte hende om der var nye ideer på 

vej, når der gælder bekæmpelse af fattigdom og sociale 

problemer. Svaret var nej. Desværre. Ministeren kunne jo 

starte med at afskaffe de lave sociale ydelser.” 22. april kl. 16:13 

(feedback 153) 

 

 ”synes, det er helt rigtigt at Forebyggelseskommissionen 

sætter fokus på behovet for mindre røg til de voksne og 

mere motion til de mindste.” 19. april kl. 21:11 (feedback 

74)  

 

 ”synes det er sølle at den eneste konkrete melding der er 

kommet fra den nye Statsminister går på en sænkning af 

den kriminelle lavalder. Det er en falliterklæring at de børn 

der gik i børnehave i 2001 nu skal bag tremmer.” 16. april 

kl. 09:33 (feedback 195) 

 

 ”har lige set ledighedstal fra 3F. Fra februar til marts har 

3420 flere 3F'ere mistet deres arbejde. Det er godt nok 

mange mennesker. Alt for mange.” 8. april kl. 11:46 

(feedback 120) 

 

 ”Jeg deltog i Debatten på DR2 torsdag den 2. april. Jeg 

ville ønske vi snart kunne opnå enighed om en 

vækstpakke.” 3. april kl. 09:36 (feedback 41) 

 

 ”synes det er helt forfærdeligt, at nogle demente borgere 

har været udsat for at blive vækket om morgenen for at få 

tøj på - fordi der mangler ressourcer på ældreområdet...” 

26. marts kl. 19:43 (feedback 159) 

 

 ”besøgte igår område-mødrene i Tingbjerg. Et fantastisk 

projekt. Stærke kvinder og masser af perspektiv. Vi skal 

http://www.facebook.com/posted.php?id=1127117944&share_id=75579881965&comments=1&ref=mf#s75579881965
http://www.facebook.com/posted.php?id=1127117944&share_id=72681771055&comments=1&ref=mf#s72681771055
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=83909292080&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=72330779836&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=73765008170&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=72376756325&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=72376756325&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=65619114558&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=1127117944&share_id=84933856339&comments=1&ref=mf#s84933856339
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=63283952101&ref=mf
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bygge på de ressourcer der også findes i de områder, hvor 

udfordringerne er mange.” 26. marts kl. 11:09 (feedback 

70) 

 

 ”har lige været til Ballerup Ungdomsskole teaterforestilling 

"Nattens drømme". Jeg er SÅ imponeret”. 23. marts kl. 

21:49 (feedback 21) 

 

 ”har lige deltaget i en konference om fattigdom. Det er 

fuldstændigt forkert at antallet af fattige danskere bare 

stiger og stiger. Fattigdom skal afskaffes.” 17. marts kl. 16:24 

(feedback 152) 

 

 ”At kvinder der handles til prostitution i DK skal have en 

langt bedre beskyttelse. Istedet for at sende dem hjem efter 

100 dage skal de have mulighed for ophold.” 15. marts kl. 22:33 

(feedback 50) 

 

 ”har lige læst i Politiken, at patienter uden arbejde skubbes 

bagved i køen i sundhedsvæsenet. Hvorfor finder vi 

danskere os i den stigende ulighed?” 8. marts kl. 11:22 (feedback 130) 

 

 ”har lige besøgt jern-virksomheden Birn i Holstebro, hvor 

der er blevet fyret en masse mennesker. Fyringerne gør 

ondt. Vi skal have sat gang i hjulene igen.” 5. marts kl. 18:05 

(feedback 62) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=73605452696&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=58741379692&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=58741379692&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=56706893315&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=71098057312&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=67628914746&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1127117944&v=feed&story_fbid=152231905216&ref=mf
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Margrethe Vestager (RV) – 4997 ‟venner‟  

Statusopdateringer i alt: 112  

 

 ”Super vejr til 1. maj - god dag til alle i Fælledpark og  

andre parker! Ikke social-liberal festdag, så jeg taler ikke i 

dag, men lytter ;-).” 1. maj kl. 09:28 via Twitter (feedback 32) 

 

 ”Konkurrence, bevægelighed, lige vilkår. Dansk erhverv 

har interesse i valget til EP. Godt vores fokus er fuldt og 

helt med - også borgerne.” 28. april kl. 10:13 via Twitter 

(feedback 8) 

 

 ”Twit giver mening nogle gange og andre gange ikke. Prøv 

det, leg, lær - Tak for super tankevækkende og konkrete 

input om twitter. Go' nat!” 27. april kl. 22:58 via Twitter 

(feedback 13) 

 

 ”Skal i Deadline om twitter. Kloge mænd har fundet ud af, 

at twit er meningsløs spild af tid, useriøst. Jeg er uenig. 

Input til debatten?” 27. april kl. 11:33 via Twitter (feedback 46) 

 

 ”'Hvordan kan man leve i Danmark - en håndbog' - de 

mange gode råd (tak) til nye danske statsborgere kan 

samles på www.radikale.net Deltag”: 27. april kl. 10:32 via 

Twitter (feedback 6) 

 

 ”Velkomstfest for nye statsborgere. Velkommen! Og 

tillykke til os. Hvad er dit bedste råd til de nye statsborgere 

?” 26. april kl. 10:14 via Twitter (feedback 47) 

 

 ”Nyder humorfuglen der har sit voliere bag på Politiken. 

Dejligt at det er så klart at twitteri handler om fugle, især 

spinatfugle :-)”.  25. april kl. 08:10 via Twitter (feedback 24) 

 

 ”Universiteterne blæser til frihedskamp! Frihed til 

forskning og fra evindelig statsstyring. Jeg er enig: tillid og 

ansvar er fundament.” 24. april kl. 14:25 via Twitter (feedback 

45) 

 

 ”Køen til tjek ind en fyldt med politikere. Vi skal til 

regionernes møde i Aalborg. Sundhed og arbejdskraft store 

temaer”. 23. april kl. 07:40 via Twitter (feedback 14) 

 

 ”Pia K. vil have DF i regering efter næste valg. Hvorfor 

vente? Det er alligevel Pia K. som sætter kursen nu og 

ansvaret kan klart placeres!” 22. april kl. 19:42 via Twitter 

(feedback 63) 

 

 ”RV konference om kampfly i morgen. Mon ikke F16 kan 

flyve længere tid -så vi i det mindste kan få ordentligt 

http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=189671835500&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=75566057971&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=74808716589&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=87172003536&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=72181537733&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=68922241403&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=74390774502&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=74793178993&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=90480865632&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=75657326841&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
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beslutningsgrundlag? De er dyre!” 22. april kl. 17:57 via Twitter 

(feedback 95) 

 

 ”Tankevækkende debat. 140 tegn er nok ;-) se vores udspil 

på radikale.dk. Forebyggelse er bare bedre end sygdom og 

vi kan jo gøre noget.” 22. april kl. 00:17 via Twitter (feedback 7) 

 

 ”Fokus på at en af de største sociale skævheder i Danmark 

er sundhed. Jeg synes ikke at det er ok at sundhed i den 

grad skiller rig og fattig.” 21. april kl. 13:15 via Twitter (feedback 

50) 

 

 ”Social-liberal forebyggelse er mix af viden, afgifter og 

forbud mod at ryge hvor det generer andre. Se hele 

udspillet på www.radikale.dk.”  21. april kl. 12:43 via Twitter 

(feedback 5) 

 

 ”Forebyggelse - lad prisen på cigaretter komme højt op. 

Ligesom debatten sikkert gør om friheden til at være 

hjælpeløs overfor farlige vaner.” 21. april kl. 08:31 via Twitter 

(feedback 90) 

 

 ”Håber at Danmarks udvandring efter Ahmadinejads 

hadske udfald er midlertidigt. Per Stig har opnået 

resultater, dem har vi brug for!” 20. april kl. 17:16 via Twitter 

(feedback 35) 

 

 ”Tak for mange venlige lykønskninger! Vi havde en dejlig 

dag med masser af gæster og høj sol. Tjekket ind på dansk 

politik igen ;-).”  20. april kl. 15:56 via Twitter (feedback 8) 

 

 ”Biobrændstofferne fik rimelig behandling, men 

spørgsmål. Nu tjekker jeg ud til konfirmationsforberedelser 

og -fest. Glæder mig! Go' weekend!” 17. april kl. 17:42 via 

Twitter (feedback 22) 

 

 ”Nyder solen i bibliotekshaven inden 1. behandling af lov 

om biobrændstoffer. Solen, luften, roen giver energi. Dejlig 

have.” 17. april kl. 14:26 via Twitter (feedback 15) 

 

 ”Rørhøne - mange tak for hjælpen. Jeg blev klogere 

allerede inden 8. Nu går jeg til forhandlinger om 

organisering af energispareindsats!” 17. april kl. 10:16 via Twitter 

(feedback 6) 

 

 ”Go' morgen! Navnet på en fugl der ligner en blishøne, lidt 

mindre med rød blis, sort krop, enkelte hvide fjer på siden 

og hvide mærker bag?” 17. april kl. 07:03 via Twitter (feedback 

14) 
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 ”Tak! Både for god inspiration til talen og til 'korte 

bemærkninger'. Hvis du har tid og lyst kan min tale kan 

læses på www.radikale.net.” 16. april kl. 17:38 via Twitter 

(feedback 12) 

 

 ”Forbereder dagens debat om Løkkes tale. 10 minutters tale 

er ikke meget - når der er så meget at tage fat på. Ideer til 

hvad der skal med?” 16. april kl. 06:49 via Twitter (feedback 30) 

 

 ”Høring om slam og affald - nej, ikke 

valgkampsforberedelser ;-) Bare folketinget i al arbejdets 

mangfoldighed, så vi ved hvad vi vedtager.” 15. april kl. 10:41 via 

Twitter (feedback 7) 

 

 ”Med Helle, Thulesen og Hjorth på News. Efter 8 års 

blokpolitik mener Hjorth at radikale har udelukket bredt 

samarbejde. . . ”14. april kl. 22:41 via Twitter (feedback 15) 

 

 ”Ja, det var faktisk kedeligt. Jeg tænkte på vikaren, der har 

fået klasselærerens noter . . . Alvoren er at vi har brug for 

vækstplan og og. ”14. april kl. 15:18 via Twitter (feedback 18) 

 

 ”Løkke lyder lige som Fogh. Æv. Samme politiske 

dagsorden. Det kan vise sig at han handler anderledes? Nyt 

VKO? Reel forståelse af krisen?” 14. april kl. 13:17 via Twitter 

(feedback 31) 

 

 ”Dagen hvor Løkke skal redegøre for rigets tilstand. Gad 

vide hvordan han nu vurderer økonomiens tilstand? Det 

vender til sommer? Næppe!” 14. april kl. 07:10 via Twitter 

(feedback 11) 

 

 ”Hængepilen fosser grønt, kastagnen folder sig forsigtigt 

ud. Også dem der sov på bænkene. Glædelig påske!” 12. april 

kl. 08:24 via Twitter (feedback 36) 

 

 ”Købt mega ind til konfirmation om 8 dage. Et personligt 

bidrag til vækst. Vil gerne ha' vækstplan der investerer i 

klima, uddannelse... ”11. april kl. 16:16 via Twitter (feedback 27) 

 

 ”Religiøst, historisk og politisk (frit valg svaret, 

konkurrence fremmer velfærd - Hjorth) broget/dårlig dag. 

Vi har en god i Bonbonland :-).” 9. april kl. 16:37 via Twitter 

(feedback 12) 

 

 ”Ro. Skrald bliver hentet. Der er ikke engang sirener. 

Snegle ikke bare langsomt på vej, de går også i cirkler på 

grusede stier. Go' morgen?” 9. april kl. 07:50 via Twitter 

(feedback 21) 

 

http://www.radikale.net/
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=69664306172&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=93168306360&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=79998238928&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=87442705745&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=88508124539&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=73064586714&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=93894336549&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=94556247728&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=94556247728&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=67436531324&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=68979357113&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=70911738092&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543


 151 

 ”Solen dryppede i vandet. Troldænderne har dannet par. 

Karlo også glad på en lang tur. Go' morgen!” 8. april kl. 07:31 via 

Twitter (feedback 19) 

 

 ”Sidder og venter på sommerdæk til bilen. Til lykke til de 

nye ministre, der får en til at køre med sig. Jeg er nu glad 

for at køre selv ;-).” 7. april kl. 15:38 via Twitter (feedback 14) 

 

 ”Den vision har jeg dårligt turde drømme om: Obama: 

USA vil arbejde for fred og sikkerhed i en verden uden 

atomvåben. Det er stort format.” 6. april kl. 10:43 via Twitter 

(feedback 78) 

 

 ”Netop været på tv2. Fogh må dementere rygterne om at 

han har lovet at lukke tv roj for at få posten. Tænk hvis han 

har solgt ytringsfriheden.” 6. april kl. 09:13 via Twitter (feedback 

43) 

 

 ”Hvis jeg var Løkke: nervøs, glad, fokuseret. Og tænke på 

en rigtig stor regeringsrokade for at skabe fornyelse og få 

folk til at glemme 8 år.” 5. april kl. 14:23 via Twitter (feedback 

34) 

 

 ”Det er nu særligt at Danmark får en ny statsminister. Og 

så på en søndag. Gad vide hvad Løkke tænker lige nu? 

Nervøs, glad, selvsikker?” 5. april kl. 12:22 via Twitter (feedback 

20) 

 

 ”Sikke en dag! Frem og tilbage. Så fik han det job. Til 

lykke! Har fejret det som Fogh sikkert vil: løbet en dejlig 

tur i solen.” 4. april kl. 18:35 via Twitter (feedback 22) 

 

 ”http://twitpic.com/2rbc7 - Hjemmebagt 'Farvel Fogh'-kage 

var populær på den radikale gang. Sådan her så den ud 

inden den forsvandt.” 3. april kl. 13:18 via Twitter (feedback 45) 

 

 ”Dejlig morgen. Bagt 'Farvel Fogh'-kage til medarbejderne. 

Kan vi så snart komme videre?” 3. april kl. 08:53 via Twitter 

(feedback 73) 

 

 ”Se Løkke Rasmussens ministerliste på www.radikale.net 

;-).” 3. april kl. 00:18 via Twitter (feedback 21) 

 

 ”Mon anledningen er HCA' fødselsdag: Anders meddeler, 

at han er klar til at flyve ud af andegården. Svanesang for 

VKO?” 2. april kl. 23:09 via Twitter (feedback 34) 

 

 ”PS: skal i 'Debatten' kl. 20 om den økonomiske krise.” 2. 

april kl. 17:56 via Twitter (feedback 35) 
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 ”PS: jeg har skrevet ugebrev om, hvad jeg synes en ny 

regering i hvert fald skal kunne. Tjek det på 

www.radikale.net og bidrag til drømmen.” 2. april kl. 14:44 via 

Twitter (feedback 17) 

 

 ”En skandale at vi - over 5 mill borgrere - reelt er uden 

ledelse, fordi en mand søger nyt job. Arrogance uden 

historisk sidestykke. Gå af!” 2. april kl. 14:37 via Twitter 

(feedback 84) 

 

 ”Tak for lærerige og tankevækkende råd og kommentarer. 

God karma på twitter. Leve mangfoldigheden!” 2. april kl. 07:14 

via Twitter (feedback 9) 

 

 ”Forstår på Computerworld at jeg twitter forkert. Der er 

ikke dialog nok. Det tager jeg til mig. Det der er, gør jeg 

selv. Måske flere måder.” 1. april kl. 00:04 via Twitter (feedback 

12) 

 

 ”Twitter spiller sammen med Facebook. Twitter blev brugt 

meget under Obamas kampagne. Selv blev jeg introduceret 

for nogle uger siden.” 30. marts kl. 23:49 via Twitter (feedback 

13) 

 

 ”Det vil være fair med et valg nu. Fogh sagde ikke sidst at 

han var aktivt jobsøgende og 'kontrakten' i 

kontraktpolitikken er vel med ham?” 30. marts kl. 17:04 via 

Twitter (feedback 51) 

 

 ”Underlig afventende stemning på Christiansborg. Kan han 

dog ikke snart få det sekretærjob - landet er jo uden 

ledelse!” 30. marts kl. 15:39 via Twitter (feedback 47) 

 

 ”Det er mig selv. Beklager selvfølgelig stavefejl, slåfejl, 

underlige forkortelser osv ;-) Og at der kan gå kort og langt 

mellem opdatering.” 30. marts kl. 11:26 via Twitter (feedback 20) 

 

 ”Jeg skal godt nok lige vende mig til sommertid! Tågen er 

tyk over København. Cyklister uden lys er næsten usynlige. 

Go' morgen!” 30. marts kl. 06:44 via Twitter (feedback 20) 

 

 ”Fægtestævne - Trekanten arrangerer. Fægtere fra USA, 

NL, D, S, DK. Det gode vejr kan ikke rigtig mærkes i 

Valby Hallen - men god fægtning!” 29. marts kl. 11:54 via Twitter 

(feedback 7)  

 

 ”Sol i vandet under hejren, solsorten går amok, 

skvalderkålen lige på vej op. Nok ikke en god ide at spise 
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den herinde i byen?” Go' søndag! 29. marts kl. 09:41 via Twitter 

(feedback 11) 

 

 ”Til lykke til Linda! Og til Mohamad og ABC - de er så 

imponerende, uden selvfedme eller krukkeri - men lige på 

og direkte. Og så Deadline.” 27. marts kl. 23:43 via Twitter 

(feedback 46) 

 

 ”Endelig hjemme. Tegner hyggeligt. Mad, et glas, ro. 

Overveje hovedbestyrelsesmøde i morgen. Ha' en god 

aften.” 27. marts kl. 20:41 via Twitter (feedback 13) 

 

 ”X-factor generalprøve med pigerne. Underholdning - 

inspirerende at se sådan et program blive skabt - der er 

super dygtige folk involveret.” 27. marts kl. 17:10 via Twitter 

(feedback 28) 

 

 ”Go' morgen! Det har vist regnet hele natten - luften var 

som vasket. Fin  efter en god radikal dag i går.” 27. marts kl. 

08:09 via Twitter (feedback 29) 

 

 ”Jordbærkage hos Helle TS. God begyndelse på vanskelige 

forhandlinger med S og SF. Og så er der det, vi er enige 

om, ex. klima og vækstpakke.” 26. marts kl. 17:43 via Twitter 

(feedback 48) 

 

 ”Har endelig fået frokost. Der er god og stor 

opmærksomhed om, at er det politiske grundlag er i orden, 

kan vi sidde i regering med sf.” 26. marts kl. 15:15 via Twitter 

(feedback 39) 

 

 ”Cykel til DR-Byen i sol. Nyheden: Hvis det politiske 

grundlag er i orden, kan vi godt sidde i regering med SF.” 

26. marts kl. 07:35 via Twitter (feedback 107) 

 

 ”Inspirerende væksthus. Kylling i vin. God og åbenhjertig 

debat med radikale efter lærerig dag. Udetemperatur på 

frysepunktet. Humøret varmt.” 25. marts kl. 23:59 via Twitter 

(feedback 7) 

 

 ”Vi har lavet chokolade. Økologisk naturligvis. Viser sig at 

mørk chokolade er en grøntsag forklædt som slik....” 25. marts 

kl. 18:17 via Twitter (feedback 35) 

 

 ”Svanerne sov. Store hvide hovedpuder der flød på vandet. 

En vinduespudser er allerede i gang. I dag til Stege og 

Vordingborg. Go' morgen!” 25. marts kl. 07:59 via Twitter 

(feedback 26) 
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 ”Hvorfor vil V, K og DF ikke have et ligestillingsudvalg i 

Folketinget? Selv ikke DF som ellers altid fremhæver 

ligestilling som ægte dansk!” 24. marts kl. 17:12 via Twitter 

(feedback 29) 

 

 ”Min sag i salen er ændring i folketingets forretningsorden. 

Det er teknisk. God debat får vi kun, hvis vi vil debat og 

ikke bare polemik.” 24. marts kl. 14:12 via Twitter (feedback 9) 

 

 ”Interessant debat om tvang her. Mit fokus er stadig at gøre 

noget ved det: der er ofre. Tvang skal stoppes. Også her. 

Kold morgen. Lidt sne.” 24. marts kl. 07:55 via Twitter (feedback 

11) 

 

 ”'Æreskriminalitet': kriminalitet hvor motivet er at 

gerningsmanden føler sin ære krænket. Egentligt et 

underligt ord.” 23. marts kl. 15:08 via Twitter (feedback 34) 

 

 ”Tvangsægterskaber og æreskriminalitet skal stoppes nu! 

Læs mere i mit ugebrev på radikale.net.” 23. marts kl. 13:50 via 

Twitter (feedback 29) 

 

 ”Skal 'på' om 10 minutter. Har hørt på to økonomer. Det 

ser rigtig sort ud; mange fyringer og færre i arbejdsstyrken. 

Brug for vækstpakke.” 23. marts kl. 12:16 via Twitter (feedback 

17) 

 

 ”Cyklet pigerne i skole. Noget kølig ventetid på 

hovedbanen. Møde i Kolding med HK og Søvndal. Og så 

retur. God arbejdstid i toget.” 23. marts kl. 09:38 via Twitter 

(feedback 14) 

 

 ”Tænk at høre Lene Espersen beklage overpriserne til de 

private sygehuse. Hun har selv medansvar - gennem 8 år!” 

21. marts kl. 20:21 via Twitter (feedback 51) 

 

 ”På vej til Næstved Messen og den radikale stand. I radioen 

vores forslag om endelig at gøre op med tvangsægteskaber. 

Håber på flertal.” 21. marts kl. 10:04 via Twitter (feedback 27) 

 

 ”Veloverstået børnefødselsdag. Hele klassen - 3 voksne i 

gang. Igen: Stor respekt for Danmarks lærere og 

pædagoger, som gør det hver dag.” 20. marts kl. 19:51 via Twitter 

(feedback 49) 

 

 ”Røgen stiger lige op. Blishøns, troldand og lappedykker. 

En mand sover på en bænk. Det hele er morgen i 

København. Go' morgen!” 20. marts kl. 08:03 via Twitter 

(feedback 30) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=60383363619&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=60378373426&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=59174416324&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=59013160793&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=89488746424&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=60370772398&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=142847925429&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=63853075212&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=70932115798&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=62758055985&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=520691995&v=feed&story_fbid=58181464817&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543


 155 

 ”Rigtig gode radikale - hvorfor kan de ikke få lov at 

bestemme mere, altså sammen med de andre valgte i 

kommunerne? Staten styrer snart alt.” 19. marts kl. 14:22 via 

Twitter (feedback 17) 

 

 ”Alle til Aalborg! Kommunerne holder deres årlige møde. 

Interessant hvad Lars Løkke har at sige til sit forsvar?” 19. 

marts kl. 08:30 via Twitter (feedback 5) 

 

 ”Blekingegadebanden. Filmen viser hvordan ekstremisme 

vokser fra vrede til terror. Frysende roligt, fængslende. Har 

set filmen i aften. Se!” 19. marts kl. 01:22 via Twitter (feedback 

10) 

 

 ”CO2-kvoter skal finansiere skattelettelser. Det er 

besynderligt at Connie H kan gå ind for det. De penge 

burde gå til klima her og i u-lande.” 18. marts kl. 15:01 via 

Twitter (feedback 69)  

 

 ”I cirkus med familien. Fantastisk! Jeg er vild med cirkus - 

måske derfor jeg er i politik ;-).” 17. marts kl. 22:42 via Twitter 

(feedback 47) 

 

 ”Så har vi vedtaget at registrerede partnere kan søge om at 

adoptere på lige fod med andre!” 17. marts kl. 14:10 via Twitter 

(feedback 157) 

 

 ”Fogh har aflyst ugens pressemøde: dagsorden på 

ministermødet var for tynd! Tænk de ikke har noget at tale 

om midt i klima og økonomisk krise.” 17. marts kl. 11:04 via 

Twitter (feedback 49) 

 

 ”Sol, blæst, blå himmel - dejlig morgentur inden en lang 

dag med møder.” 17. marts kl. 08:11 via Twitter (feedback 19) 

 

 ”Krugman skriver i FT om det svage europæiske svar på 

krisen. Der mangler lederskab. Ja. Fogh tror ikke på 

recession. Fin køretur til Vor ...” 16. marts kl. 19:39 via Twitter 

(feedback 4) 

 

 ”Forbereder Venstres 'topmøde' på Oringe, Færgegårdsvej 

15,Vordingborg. Kjærsgaard, Løkke, Aaen, Mette 

Frederiksen, Søvndal og jeg. Det e ... ”16. marts kl. 13:15 via 

Twitter (feedback 13) 

 

 ”Løbetur. Tåge og støvregn. Blidt vejr, stille morgen. 

Fridag!” 15. marts kl. 08:56 via Twitter (feedback 25) 
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 ”Godt møde med Helle og Villy. Enighed og uenighed, god 

debat. I tv2 om position, partier og regeringsdannelse. Lad 

os vælte vko før mini ...” 14. marts kl. 20:37 via Twitter (feedback 

66) 

 

 ”Møde med Helle og Villy på lo-højskolen. Skal nok blive 

sjovt!” 14. marts kl. 16:58 via Twitter (feedback 28) 

 

 ”Rebecca, Ella og jeg er på vej for at tale med folk ved 

ringstedsmessen på den radikalestand.” 14. marts kl. 13:36 via 

Twitter (feedback 7) 

 

 ”Lang, god dag på Christiansborg. Er i lufthavnen for at 

hente familie. Har fri til i morgen. God aften!” 13. marts kl. 18:25 

via Twitter (feedback 13) 

 

 ”Har været i tv2/News. Vi er i en kritisk situation: det giver 

muligheder - og kræver en solid holdindsats. Vær med! Se 

bl.a. på radikale.net.” 13. marts kl. 10:30 via Twitter (feedback 

10) 

 

 ”Morgen løbetur med vores hund Karlo. Dejlig tur, tegner 

til dejligt vejr. God morgen!” 13. marts kl. 08:07 via Twitter 

(feedback 32) 

 

 ”Der er time i den skarpe skole - rigtig god stemning blandt 

de over 100 deltagere. Jeg ved jo ikke hvad det ender med - 

måske skal du v ... ”12. marts kl. 20:08 via Twitter (feedback 4) 

 

 ”Har lige åbnet 'den skarpe skole'. Der er fuldt hus - mange 

jeg kender, mange nye. Tegner konstruktivt.” 12. marts kl. 18:28 

via Twitter (feedback 9) 

 

 ”Jeg kan godt lide Foghs klimaafslutning: if we fail to act 

we fall - måske en forudsigelse om vko?” 12. marts kl. 17:39 via 

Twitter (feedback 13) 

 

 ”Fogh ønsker en bæredygtig fremtid. Gerne, gerne! Skal vi 

begynde herhjemme med den radikale grønne vækstpakke? 

Se radikale.dk.” 12. marts kl. 17:37 via Twitter (feedback 1) 

 

 ”Klebager slåfejl+!” 12. marts kl. 17:03 via Twitter (feedback 7) 

 

 ”Afslutning på klima konferencen. Fogh sidder på podiet. 

Jeg håber ham lytter. Ingen undskyldning for ikk at 

handle!” 12. marts kl. 17:01 via Twitter 

 

 ”Optimisme: 1 der er forståelse og vilje hos folk, 2 

teknologi udvikler sig med stormskridt, 3 mange politikere 
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er med - Obama, RV og man ... ”12. marts kl. 11:38 via Twitter 

(feedback 10) 

 

 ”Klima forandring er 1 global, 2 ekstremt langsigtet, 3 

kaotiske, farlige effekter, 4 vi/verden SKAL handle nu. 

Ikke om 5 år . . . ”12. marts kl. 11:19 via Twitter (feedback 18) 

 

 ”Klima konference i Bella Centret. Det står vist værre til 

end jeg troede. Men der er også mange, mange muligheder. 

Hvis vi vil og tør æn ... ”12. marts kl. 10:40 via Twitter (feedback 

4) 

 

 ”Læs Politiken s. 4/nettet: Klaus Hjort har glemt at vi blev 

smidt ud af skatte forhandlingerne. Og at det er VK der har 

holdt Pia K ved ... ”12. marts kl. 08:11 via Twitter (feedback 14) 

 

 ”Har lige lavet optagelser til 21-eren om twitter. ;-) se det!” 

11. marts kl. 16:40 via Twitter (feedback 4) 

 

 ”Har lige gjort ugebrev om bande plan færdigt. Utraditionel 

vinkel på at stoppe rekruttering. Bliver sendt ud om lidt. 

Tjek radikale.net.” 11. marts kl. 14:25 via Twitter (feedback 11) 

 

 ”Autoriteten løber fra Fogh som mascara i regnvejr... Læs 

"Farvel Fogh" på http://tinyurl.com/dbbxmp.” 11. marts kl. 12:08 

via Twitter (feedback 39) 

 

 ”Vækstpakke er bare en overskrift - se hele udspillet på 

radikale.dk. Vi satser på jobs ved grøn+viden+teknologi.” 

10. marts kl. 19:07 via Twitter (feedback 19) 

 

 ”Enig i at det er en slags statslig kassekredit. Det udskyder 

problemer, men løser dem ikke: der er brug for en grøn 

vækst pakke.” 10. marts kl. 16:48 via Twitter (feedback 24) 

 

 ”Hold to ting adskilt: indholdet og så at være ligeglad med 

folketinget.” 10. marts kl. 14:30 via Twitter (feedback 10) 

 

 ”At sætte virksomheders moms indbetaling og skatte 

betaling i bero. Loven er overhovedet ikke vedtaget! Vko 

er ligeglade med folketinget.” 10. marts kl. 14:20 via Twitter 

(feedback 13) 

 

 ”Er i salen. Niels hos det klart at vko administrerer uden 

vedtaget lov! Det er helt vildt at regeringen gør det. Hvad 

bliver det næste?” 10. marts kl. 14:15 via Twitter (feedback 4 

 

 ”Lige nu tester jeg twitter?” 10. marts kl. 14:07 via Twitter 

(feedback 5) 
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Anders Samuelsen (LA) - 1145 ‟venner‟  

Statusopdateringer i alt: 72   

 spurgte kristian jensen (Venstre!) om han synes det er 

rimeligt at beskatte folk af en indkomst de ikke har haft. 

Hans svar? 'Jamen vi (staten) skal bruge pengene'. . . 

.Ubegribeligt! 30. april kl. 17:33 (feedback 46) 

 

 Regeringens plan for grøn vækst bygger videre på et 

allerede vildtvoksende tilskuds- og afgiftscirkus. Læs mere 

på http://liberalalliance.dk. 30. april kl. 12:46 via Twitter 

(feedback 11) 

 

 vko forlanger at hvis du har købt aktier for 100.000 og de 

nu er faldet til 20.000 og om et år er 35.000 værd, så skal 

betale skat 'gevinsten' 15.000. Det er rent tyveri! 30. april 

kl. 10:56 (feedback 80) 

 

 dk4 sender program om liberal alliances landsmøde kl 

16.30. 29. april kl. 15:23 (feedback 16) 

 

 holder grundlovsdag tale på Askov Højskole kl 14 og på 

Løndal Gods v. Brædstrup kl 16. 28. april kl. 16:35 

(feedback 3) 

 

 husk at se genudsendelsen om liberal alliances landsmøde 

kl 12.35 på dr1. Det program understreger i den grad at der 

er masser af gejst, kvalitet og optimisme i partiet. 28. april 

kl. 08:27 (feedback 18) 

 

 LA overvejer IKKE at lukke. Overhovedet ikke! Et sådant 

initiativ skulle udgå fra enten Leif Mikkelsen som 

landsformand eller mig som politisk leder - og det kommer 

IKKE til at ske. Der var træthed indtil nytår, men siden er 

det gået frem: Ny ledelse, et stærkt arbejdsprogram, mere 

end 400 nye medlemmer og et netop veloverstået 

landsmødet. Vi kommer igen! Watch out DF! Take care V 

og K! 27. april kl. 19:50 (feedback 97) 

 

 har netop set "Liberal Alliances landsmøde" på DR1. Tak 

til alle der bidrog med kloge, optimitiske og fremadrettede 

kommentarer. Den udsendelse fortæller præcist, hvorfor 

LA overlever og får de afgørende mandater efter næste 

valg. 27. april kl. 19:02 (feedback 30) 

 

 DERFOR er der brug for LA: Alle andre partier er 

konverteret til stilstandsideologien. Først DF, så Venstre 

under Fogh, så de konservative og nu også SF. Der hvor 

f.eks. Venstre lå under Uffe´s ledelse er der et tomrum som 

ingen andre fylder ud. 27. april kl. 13:40 (feedback 31) 
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 tak til alle for et dejligt landmøde! Højt humør, god debat 

og skønt selskab. Fremad mod nye solbeskinnede højder ;-

). 26. april kl. 17:11 (feedback 28) 

 

 og Liberal Alliances Landsmøde bliver holdt i strålende 

solskin på smukke Mols.  25. april kl. 16:14 via Twitter 

(feedback 26) 

 

 husk Liberal Alliance landsmøde fredag/ lørdag! Ring 

33374965 for info eller send mail på 

landsmoede@liberalalliance.dk.  23. april kl. 09:59 

(feedback 9) 

 

 har i TVA-21 konstateret at DF har en interesse i at 

fastholde så mange som muligt på overførselsindkomst så 

de kan bestikke dem med en check.. 22. april kl. 21:51 

(feedback 61) 

 

 Ang. de mange tiltag til fremme af sundheden... Trods en 

cigaretpakkepris på 67 kroner og en rødvinspris på 120 

kroner flasken, så ryger og drikker man lystigt videre på 

Grønland. Onde tunger hvisker at det eneste der bliver 

sparet på er mad til ungerne, når pengene ikke slår til. I 

øvrigt ryger stort set 100% af eleverne visse steder. Der 

ligger høj status i at nyde en smøg til 5 kroner stykket. 

Tjaaa..... 22. april kl. 09:42 (feedback 40) 

 

 ser frem til et godt landsmøde i weekenden - vejrudsigten 

siger høj sol :-). 21. april kl. 12:41 (feedback 14) 

 

 om ikke andet bør det faktum at obama har sagt at USA 

ikke deltager give anledning til eftertanke. Han har jo om 

nogen slået sig op på dialog, men selv han synes grænsen 

her er overskredet. 20. april kl. 13:16 (feedback 18) 

 

 Ytringsfriheden er et princip, der ikke kan gradbøjes. DK 

bør hellere blive helt væk fra Durban II fremfor at indgå et 

mudret kompromis. 20. april kl. 11:37 via Twitter 

(feedback 48) 

 

 synes debat om kommentatorer vs. politikere mangler 

pointe: pol. er bange for at tale politik fordi komm kun kan 

tænke i flertal - og komm. taler kun proces fordi de ikke 

gider skrive om politik. 18. april kl. 15:55 (feedback 5) 

 

 er citeret for følgende: ...der Chef der 

regierungsfreundlichen Liberalen Allianz, Anders 

Samuelsen , stellte Christensen folgendes Zeugnis aus: » Er 

ist ein weiteres Beispiel eines liberalen Löwen, der 
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aufspringt, um als kastrierter Kater zu landen!  17. april kl. 

15:06 (feedback 41) 

 

 hvis du kunne stille et spørgsmål til statsminister løkke - 

hvad ville du så spørge om? 16. april kl. 17:56 (feedback 31) 

 

 sidder i folketingssalen og lytter til pia k og henrik sass der 

kæmper om at være mest socialt retfærdig. Det lyder om en 

plade der er gået i hak. :-).16. april kl. 11:37 (feedback 56) 

 

 Liberal Alliances erhvervsklub afholder sit første møde på 

mandag 20/4 kl 17:00, for medlemmer og andre liberale 

med erhvervsinteresser. Hvis du vil deltage, så send mig 

lige en besked. 15. april kl. 16:43 (feedback 6) 

 

 At opgive multimedieskatten ville være en rigtig god 

gerning for en ny statsminister i hans første arbejdsuge. læs 

på liberalalliance.dk. 14. april kl. 18:05 via Twitter 

(feedback 50) 

 

 lytter til løkkes første tale som statsminister. hvad synes du 

er godt? og hvad er skidt? 14. april kl. 13:31 (feedback 5) 

 

 er i et sommerhusområde med et hav af dannebrogsflag. og 

har er ikke mange df'ere - så det parti ejer stadig ikke det 

smukke flag :-). 12. april kl. 12:09 (feedback 49) 

 

 har besøg af en kæmpe rottwieler og dyrets to skumle 

ejere.....det er et klart tegn på forår her i jylland. 8. april kl. 

16:37 (feedback 7) 

 

 glæder sig over, at Danmarks markante forsvar for 

ytringsfriheden og retten til religionskritik, ikke stod i 

vejen for Foghs udnævnelse.  6. april kl. 11:12 via Twitter 

(feedback 17) 

 

 har netop været til møde med fogh - så jeg fik fornøjelsen 

af være den politiker han holdt sit sidste møde med som 

statsminister ;-). 5. april kl. 13:22 (feedback 20) 

 

 Løkke må lancere nyt politisk projekt med en liberal profil. 

Ellers er det ret ligegyldigt, om statsministeren hedder 

Løkke eller Thorning. 3. april kl. 12:11 via Twitter 

(eedback 20) 

 

 har løbet morgentur med den ælste søn. Perfekt start på 

dagen. Nu sidder knægten og kloger sig med en af 

vennerne. Topunderholdning!3. april kl. 10:21 (feedback 5) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=92480113078&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=92480113078&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=74589655747&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=157403800460&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=69843198598&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=66888504894&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=70102269885&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=62761627713&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=65305097590&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=65305097590&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=63011142668&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=81926142880&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=66549756458&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=68385357238&ref=mf
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 så skal vi have ny statsminister. bliver dk mon mere liberalt 

af det? 2. april kl. 21:09 (feedback 16) 

 

 opfordrer regeringen til at tage arbejdstøjet på igen og 

fjerne skatte-tidslerne. Læs mere på liberalalliance.dk.  2. 

april kl. 12:52 via Twitter (feedback 14) 

 

 er stærkt tilfreds med de frivillige der meldte sig knokler 

løs! Stærkt!  1. april kl. 19:25 via Twitter (feedback 8) 

 

 At fastholde en energi og klimapolitik, der ekskluderer 

atomkraft, er at stikke befolkningen blår i øjnene. læs mere 

på liberalalliance.dk. 1. april kl. 14:54 via Twitter 

(feedback 36) 

 

 twitter løs her: http://twitter.com/anderssamuelsen. 1. april 

kl. 14:09 

 

 har deltaget i et inspirerende døgn med fokus på de 

muligheder sociale medier giver. Hvad er dit bedste 

eksempel? 31. marts kl. 22:37 (feedback 14) 

 

 er frygtelig glad for alle de frivillige, der melder sig under 

fanen på sådan en grå mandag. bare bliv ved! 30. marts kl. 

14:24 via Twitter (feedback 10) 

 

 takker for alle mails - der er stadig plads til flere hælpende 

hænder et par timer til LA ti, on eller torsdag - alle bliver 

kontaktet i morgen. 29. marts kl. 22:05 (feedback 1) 

 

 en ny spændende uge lurer forude.... 29. marts kl. 17:55 via 

Twitter (feedback 2) 

 

 tak for mange positive mails! Modtager med glæde flere 

tilsagn hvis du har et par timer til LA ti, on eller torsdag - 

uanset hvor du bor! 28. marts kl. 09:58 (feedback 5) 

 

 Har du et par timer ti, on eller torsdag og vil gi Liberal 

Alliance en helt afgørende hånd med så send mig en mail 

så hurtigt som muligt :-). 27. marts kl. 20:37 (feedback 9) 

 

 nyder at fuglene for alvor er ved at komme i form og 

humør :-). 27. marts kl. 09:33 (feedback 12) 

 

 er kommet på twitter. Følg med her: 

https://twitter.com/anderssamuelsen.  26. marts kl. 14:35 

(feedback 3) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=84957632852&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=73470640587&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=73470640587&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=150279805393&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=78469387400&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://twitter.com/anderssamuelsen
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=62209128822&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=62209128822&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=74036809668&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=76124910488&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=76124910488&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=60974287881&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=78187180990&ref=mf
http://www.facebook.com/apps/application.php?id=2231777543
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=72638798273&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=61265441940&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=61588496181&ref=mf
https://twitter.com/anderssamuelsen
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=150019535650&ref=mf
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 spørger videre: hvem så du gerne stillede op til 

antiradikaliserings-konferencen? Hvem kunne give et 

konstruktivt bidrag til integration? 23. marts kl. 16:43 

(feedback 28) 

 

 spørger: kan wilders lære os noget om antiradikalisering? 

hvad mener du? 23. marts kl. 11:08 (feedback 27) 

 

 har lige fået en buket blomster fra et par lettede rare ejere 

af en bil på gule plader . . . det er faktisk for sjældent jeg 

får rigtige blomster! :-). 20. marts kl. 15:20 (feedback 52) 

 

 tusind tak for de mange roser! både her og på min mail. 

dejligt efter en hård kamp. solen skinner :-). 18. marts kl. 

09:10 (feedback 20)  

 

 vi fik ikke fjernet ml.skat for 3 mia. men vi fik fjernet 

gulpladeskat for i alt 10 mia. Ikke dårligt for 2 mandater! 

glæd jer til vi sidder på de afgø... 17. marts kl. 17:19 

(feedback 65) 

 

 har meddelt Løkke at LA står fast: Enten væk med 

multimedieskat eller gulpladebil-skat eller særskat på 

pensioner eller også skal skat lettes i 2009! Frit valg! 17. 

marts kl. 15:38 (feedback 52) 

 

 synes regeringen bør droppe deres forsøg på at spille med 

musklerne. Det ville være bedre at sige: ja, vi er enige med 

LA! :-). 16. marts kl. 20:09 (feedback 42) 

 

 skal i deadline 22.30 om a-kraft og i 19-nyhederne om 

regeringens modstand mod at fremrykke skattelettelser. 15. 

marts kl. 15:24 (feedback 45) 

 

 synes det er svagt spin af VKO når de i dagens aviser 

prøver at bilde befolkningen ind at LA forhindre forlig om 

boligpakke. Let skatten og forliget er i hus! 14. marts kl. 

10:06 (feedback 29) 

 

 synes det trist at VKO endnu ikke har sagt ja til LA's ønske 

om at lette skatten fra sommeren allerede! Jeg vil ikke 

lægge mig ned. Hvad synes du? 13. marts kl. 20:31 

(feedback 55) 

 

 opfordrer til at læse børsen i dag - både lederen og side 20. 

13. marts kl. 10:02 (feedback 8) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=63325035835&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=58531361357&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=63024831834&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=71594436704&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=71594436704&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=73685094391&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=71498133152&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=71498133152&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=58841172684&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=57517818705&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=57517818705&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=56610459068&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=56610459068&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=57217323574&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=60549072582&ref=mf
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 siger skattelettelser til sommer. . . .tjek: 

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1631137.ece 

eller www.jp.dk. 12. marts kl. 23:57 (feedback 18) 

 

 opfordrer alle til at tjekke 

http://www.liberalalliance.dk/landsmode-2009.html.  11. 

marts kl. 11:33 

 

 en aktuelle sag er IKKE banderelateret siger politiet! 10. 

marts kl. 20:23 (feedback 1) 

 

 er rasende over forholdene på nørrebro. også politifolk 

rammes nu. straffen for at bære våben bør mindst 

fordobles. . . . hvad synes du ? 10. marts kl. 20:10 

(feedback 21) 

 

 angriber multimedieskat i jp i dag. 10. marts kl. 09:36 

(feedback 37)  

 

 opfordrer alle til at blogge med Lars Seier Christensen på 

http://www.liberalalliance.dk/blog/lars/.  9. marts kl. 14:51 

(feedback 6) 

 

 takker for debat. Nu afstemning: bortset fra topskat hvad er 

værst: a. multimedieskat b. pensionskat c. lagerbeskatn d. 

gulpladeskat e. slikskat f. andet. 8.marts kl. 20:59 (feedback 25) 

 

 vil gerne vide hvad du synes er det væste ved 

skattereformen. er det multimedieskatten, lagerbeskatning, 

særskat på pension eller . . ? 8. marts kl. 17:20 (feedback 26) 

 

 bliver underholdt af horsens ungdomsklubs mange unger 

der viser alt hvad de kan fra dans til musik:-D med den 

slags unger er der håb for landet. . . 7. marts kl. 13:40 (feedback 

4) 

 

 Flere kvindelige politikere, tak. Læs Rikke Weissfelds 

fredagsblog her www.liberalalliance.dk. 6. marts kl. 11:21 

(feedback 24)  

 

 er meget tilfreds med start på kampagne mod v og k 

knæfald overfor df. I dag følges op i berlingske, metro expr 

og 24timer. 5. marts kl. 11:33 (feedback 25) 

 

 er meget tilfreds med start på kampagne mod v og k 

knæfald overfor df. I morgen følges op i berlingske, metro 

expr og 24timer. 4. marts kl. 17:15 (feedback 59) 

 

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1631137.ece
http://www.jp.dk/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=148032235110&ref=mf
http://www.liberalalliance.dk/landsmode-2009.html
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=56651734164&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=56651734164&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=56098413757&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=56098413757&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=55324854235&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=24013964994&ref=mf
http://www.liberalalliance.dk/blog/lars/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=59778946581&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=72740786840&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=56390035788&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=65988619318&ref=mf
http://www.liberalalliance.dk/
http://www.facebook.com/posted.php?id=1164288889&share_id=56137860278&comments=1&ref=mf#s56137860278
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=67090325961&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=70214844828&ref=mf
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 opfordrer alle til at tjekke papirudgaverne af jyllandsposten 

eller børsen i morgen. Søg og I skal finde :-). 3. marts kl. 19:05 

(feedback 21) 

 

 inviterer til landsmøde som afholdes sidste lørdag i april. 

Tilmeld dig, også til festen :-) hellere i dag end i morgen! 

Se mere på www.liberalalliance.dk. 3. marts kl. 10:54 (feedback 

6) 

 

 undrer sig endnu mere over hvad V og K lægger navn til; 

DF har netop meddelt at regeringen har lovet dem ikke at 

diskutere skat i 10 år ! ! !  2. marts kl. 19:37 (feedback 29) 

 

 undrer sig over de svage konservative. henriette kjær har 

netop meddelt at de ikke længere vil af med efterlønnen. . . 

SVAGT! 2. marts kl. 16:05 (feedback 25) 

 

 VKO definition på skatte-fornyelse: nye afgifter på alt fra 

børnenes slik til de voksnes pc'ere og særskat på pension. 

Maxskat før og nu: ca 60 procent. 1. marts kl. 19:06 (feedback 

36) 

 

 er glad for al jeres opbakning - og de mange nye der har 

meldt sig ind i danmarks eneste liberale parti. . . . 1. marts kl. 

15:00 (feedback 35)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=71239906759&ref=mf
http://www.liberalalliance.dk/
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=71261646512&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=57390737130&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=58169111782&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=55078677349&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=132804330367&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1164288889&v=feed&story_fbid=132804330367&ref=mf
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Simon Emil Ammitzbøll (BC) - 3048 ‟venner‟  

Statusopdateringer i alt: 62 

 er glad for, at folk var mere søde end røde, da vi samlede 

underskrifter ind i Fælledparken i dag:-). 1. maj kl. 18:00 

(feedback 25) 

 

 husker folk på fulgeinfluenza, SARS, kogalskab og andre 

gange, hvor verden ikke gik under. Har jeg glemt noget? 

30. april kl. 16:27 (feedback 34) 

 

 tænker svineinfluenza er overvurderet, Borgerligt Centrum 

er undervurderet. Vi må have vurderet, hvordan vi ændrer 

vurderingerne. 29. april kl. 08:17 (feedback 41) 

 

 synes, at det er PINLIGT, hvis DR virkelig dækker Europa-

parlamentsvalget så lidt, som denne artikel påstår. 

http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=17440 - hvad 

pokker er så meningen med Public Service? 28. april kl. 

15:46 (feedback 28) 

 

 har været i DR2-Debatten og diskutere frihed, forbud og 

forebyggelse. Du kan selv se udsendelsen på 

http://www.dr.dk/dr2/debatten 23. april kl. 23:24· 

(feedback 37) 

 

 gør opmærskom på sin klumme på 180grader.dk om 

modstanden imod Big Mother-samfundet 23. april kl. 10:23 

(feedback 15) 

 

 skal diskutere forbudskomm... sorry... 

forebyggelseskommissionens anbefalinger i Debatten på 

DR2 i aften kl. 20 23. april kl. 08:12 (feedback 40) 

 

 synes, at det er ironisk, at vore svenske brødre ny skal se 

med undren på forbudsDanmark 22. april kl. 10:54 

 

 mener, at vi skal skabe mulighed for at leve et sundt liv ved 

at lave cykelbyer, god mærkning og gode rammer for at 

børn og unge kan bevæge sig. Ikke gennem forbud og 

afgifter. 21. april kl. 15:58 (feedback 60) 

 

 minder om, at Borgerligt Centrum har brug for al den 

støtte, vi kan få. Så vi kan kæmpe for FLERE reformer, 

FÆRRE forbud og BEDRE integration. 16. april kl. 22:54 

(feedback 22) 

 

 skal holde tale i åbningsdebatten senere i dag. Der vil jeg 

tage fat på, hvad jeg mener, at det nye borgerlige projekt 

bør være: Bedre velfærd kræver reformer. Mere frihed og 

færre forbud. Bedre integration og mere retssikkerhed. 

http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=84211496261&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=77599458826&comments=1&ref=mf#s77599458826
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=76787826763&ref=mf
http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=17440
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=188861495079&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=188861495079&ref=mf
http://www.dr.dk/dr2/debatten
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=100149527253&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=162678930566&comments=1&ref=mf#s162678930566
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=105954855800&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=72420459849&comments=1&ref=mf#s72420459849
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=86868966004&comments=1&ref=mf#s86868966004
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=181416735446&comments=1&ref=mf#s181416735446
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Gode indfald eller kvikke citater modtages som altid med 

kyshånd 16. april kl. 14:08 (feedback 30) 

 

 sidder i folketingssalen og lytter på debat mellem Venstres 

nye politiske ordfører, Peter Christensen, og oppositionens 

ledere. Det bliver man ikke meget klogere af... 16. april kl. 

09:46 (feedback 40) 

 

 skal til Jylland om lidt. Underskriftsindsamling i Kolding 

er målet. Derefter generalforsamling i BC Syddanmark.   

15. april kl. 12:37 (feedback 14) 

 

 skal til Jylland om lidt. Underskriftsindsamling i Kolding 

er målet. Derefter generalforsamling i BC Syddanmark.   

15. april kl. 12:37 (feedback 14) 

 

 har brug for underskrifter, så Borgerligt Centrum kan blive 

opstillet til næste folketingsvalg. Du kan selv skrive under 

fra vores hjemmeside, så vi kan huske Løkke på 

velfærdsreformer, frihed til borgerne og bedre integration. 

14. april kl. 21:40 (feedback 13) 

 

 glæder sig over de mange nye medlemmer af Borgerligt 

Centrums facebook-gruppe.14. april kl. 17:04 (feedback 18) 

 

 er spændt på Løkkes tale i morgen. Hvad håber du, at han 

siger noget om? 13. april kl. 23:52 (feedback 42)

  

 

 sidder på MØN og tænker, at ham sønderjyden Benny E. 

godt kunne have valg et andet eksempel ;-). 8. april kl. 

19:10 (feedback 25) 

 

 Er det bare mig - eller var der folk fra K, der mente det 

modsatte dengang tegningsagen kørte på de høje nagler? 

Points til dem, der har gode K-citater fra dengang. MvH 

Simon Emil. 6. april kl. 23:23 (feedback 25) 

 

 skal samle flere underskrifter ind i morgen. Det bliver i 

Næstved 6. april kl. 19:17 (feedback 16) 

 

 synes, at det er uværdigt med buhende DSU'ere, når 

Danmark får en ny statsminister. Vi kan være uenige - men 

lad os dog glæde os over, at der er demokrati i DK. 5. april 

kl. 15:24 (feedback 84) 

 

 siger tillykke til Fogh - lad os nu få Løkke. Spændende at 

se den nye regering.4. april kl. 19:43 (feedback 32) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=78687872395&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=75047672750&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=75047672750&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=73073717410&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=73073717410&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=90418672305&comments=1&ref=mf#s90418672305
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=81273333351&comments=1&ref=mf#s81273333351
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=85985817360&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=67817246057&comments=1&ref=mf#s67817246057
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=67817246057&comments=1&ref=mf#s67817246057
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=87706867628&comments=1&ref=mf#s87706867628
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=85532404187&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=74811331966&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=74811331966&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=68787857210&ref=mf
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 håber, at DK kan vise lidt format - og sammen glæde os 

over det, hvis vi Fogh får posten som generalsekretær for 

NATO. På trods af den smålige utålmodighed, der har 

præget debatten. Og NEJ selvfølgelig skal vi ikke have 

valg, bare fordi målingerne viser, at regeringen falder...     

2. april kl. 21:54 (feedback 80) 

 

 er ved at lære at tweete. Se mere på 

www.twitter.com/SimonEmilAmmitz 2. april kl. 17:14 

(feedback 4) 

 

 synes, at det er svært at læse netnyheder i dag. Der er de 

oplagte aprilsnarhistorier - men der er godt nok også mange 

grænsetilfælde. Er der nogle historier fra i dag, som du er i 

tvivl om er gode nok? 1. april kl. 10:17 (feedback 29) 

 

 smiler skævt ved tanken om at oppositionen endnu engang 

kræver nyvalg. Det glemte de sgu i 93, da Nyrup kom til. 

(Og i 72 da Anker kom til. Og i 62 med Krag. Og i 60 med 

Kampmann og i 55 med H.C. Hansen) forskellen: de var 

socialdemokrater... 30. marts kl. 22:59 (feedback 56) 

 

 glæder sig til generalforsamling i BC Region Hovedstaden 

i aften. Det bliver vores tredje regionalforening 30. marts 

kl. 12:41 (feedback 11) 

 

 håber ikke, at der er en sammenhæng mellem 

generalsekretærposten og undersøgelserne af ROJ-TV...  

28. marts kl. 01:03 (feedback 29) 

 

 Borgerligt Centrum har brug for dit bidrag. Vi får en del 

bidrag for folk, men vi mangler lige et lille nøk for at nå 

det forventede for marts. I både januar og februar fik vi de 

bidrag, som vi havde forventet. Hjælp os og gør en forskel. 

Mvh Simon Emil. 27. marts kl. 16:50 (feedback 24) 

 

 glæder sig over, at der nu er fri bane til Borgerligt Centrum 

på midten. Kom med på holdet via 

www.borgerligtcentrum.dk/medlem 26. marts kl. 11:42 

(feedback 61) 

 

 er spændt på at se, hvad der sker i København, nu hvor 

valget alligevel ikke skal være Droningen og De Syv Små 

Dværge... 25. marts kl. 14:40 (feedback 14) 

 

 tænker på om Bendt Bendtsens chauffør var kommet i 

fængsel og ministerbilen konfiskeret, hvis VKO's 

bandepolitik var vedtaget dengang :-). 24. marts kl. 16:41 

(feedback 33) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=63394828491&ref=mf
http://www.twitter.com/SimonEmilAmmitz
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=75667389536&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=61487729019&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=62550986892&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=73587923409&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=73587923409&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=64626296007&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=690550717&share_id=73240024232&comments=1&ref=mf#s73240024232
http://www.borgerligtcentrum.dk/medlem
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=59748644292&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=59963743092&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=85010223464&ref=mf
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 er lige kommet på Twitter. Sorry, at jeg ikke var i første led 

:-) https://twitter.com/SimonEmilAmmitz 24. marts kl. 

12:25 (feedback 4) 

 

 glæder sig til underskriftsindsamlinge og 

regionalgeneralforamling i KØge i dag. 23. marts kl. 15:34 

(feedback 7) 

 

 så er der en time til underskriftsindsamlingen på 

Amagertorv i KBH. 21. marts kl. 11:04 (feedback 16) 

 

 skal til X-Factor semifinale i aften. I morgen har vi STOR 

underskriftsindsamling på Amagertorv i København fra kl. 

11 - og BCUngdom skal vælge styrelse. 20. marts kl. 15:38 

(feedback 16) 

 

 underer sig over, at 28 bandemedlemmer går rundt og 

venter på at komme i fængsel, selvom de er dømt. Vi skal 

have banderne væk fra gaderne NU. 19. marts kl. 09:19 

(feedback 53) 

 

 skal ned og stille spørgsmål til forsvarsministeren om 

veteraner - derefter står den på møde, møde og møde. 

Herlig dag;-). 18. marts kl. 14:28 (feedback 19) 

 

 takker for den store opbakning. Skal BC fortsat kunne 

kæmpe for en ny politik, har vi brug for din støtte. Selv 

små bidrag gør en forskel. borgerligtcentrum.dk. 18. marts 

kl. 08:50 (feedback 22) 

 

 har B 36 om homoseksuelles mulighed for adoption til 

afstemning i Folketinget i dag. 17. marts kl. 09:59 

(feedback 60) 

 

 Er tilfreds med debatten med Søren Krarup i P1 i dag. Om 

lidt går turen til Nykøbing Falster og Vordingborg, hvor 

der skal samles underskrifter ind. 16. marts kl. 14:55 

(feedback 13) 

 

 har mange møder i morgen. Og en radiodebat på P1 med 

Søren Krarup om homoskuelle og adoption. 15. marts kl. 

21:57 (feedback 46) 

 

 har været i Birkerød og samle underskrifter ind. Der var 

rigtig mange søde mennesker. Aftenen står på 30 års 

fødelsdag :-) TILLYKKE Jonathan. 14. marts kl. 17:35 

(feedback 17) 

 

https://twitter.com/SimonEmilAmmitz
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=60093437551&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=60093437551&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=71205782243&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=57759024505&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=89345445168&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=59368477147&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=73719918297&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56602209359&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56602209359&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56670254723&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56230758620&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=61746701541&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=61746701541&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56938654946&ref=mf
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 glæder sig til Johnny Deluxe-koncert i aften. 13. marts kl. 

16:42 (feedback 10) 

 

 er i folketingssalen og diskuterer telefonaflytning. 13. 

marts kl. 14:52 (feedback 35) 

 

 kan skrive under på, at det giver en naturlig træthed at 

samle underskrifter ind i snevejr på Frederiksberg. 12. 

marts kl. 23:57 (feedback 8)  

 

 takker for de økonomiske bidrag, som kommer til 

Borgerligt Centrum. Du kan selv give en skærv på 

www.borgerligtcentrum.dk/bidrag. 12. marts kl. 20:07 

(feedback 2) 

 

 skal i debat om Etisk Råd kl. 7:50 på P1. 12. marts kl. 

08:18 feedback 17) 

 

 håber, at det tragiske dødsfald ved gårsdagens anholdelse 

vil blive et wake up call ift. at vi skal hjælpe vores 

krigsveteraner. 11. marts kl. 15:00 (feedback 32) 

 

 overvejer om tiden helt er ved at løbe fra Etisk Råd. 10. 

marts kl. 20:08(feedback 21) 

 

 tænker over, hvorfor i al verden biskopper skulle være af 

særlig høj etisk standard. Jeg synes, at sammensætningen 

af Etisk Råd trænger til at blive nytænkt... 10. marts kl. 

17:44 (feedback(53) 

 

 ærgrer sig over, at blokpolitikken er blevet cementeret med 

RV's venstrehop på forsiden af Politiken. Hjælp os med at 

bløde blokkene op www.borgerligtcentrum.dk 10. marts kl. 

11:55 (feedback 24) 

 

 glæder sig over, at seks ud af ti danskere støtter legalisering 

af hash. Det ville være en stor hjælp for at fjerne markedet 

for banderne. 9. marts kl. 12:34 (feedback 67) 

 

 er ved at gøre klar til dagens underskriftsindsamling. Jeg er 

i Kolding fra 10-12 og i Odense fra 13-15. BC er også på 

gaden i København og Hjørring i dag. 7. marts kl. 06:48 

(feedback 9) 

 

 er på Borgen. Kl. 13 står den på ugens anden bisættelse. 

Mærkelig uge. Og i eftermiddag samler jeg underskrifter 

ind på Amagertorv. 6. marts kl. 10:16 (feedback 5) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56582499859&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56582499859&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56893178345&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56893178345&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56374407954&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=56374407954&ref=mf
http://www.borgerligtcentrum.dk/bidrag
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=61224176681&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=57078823492&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=57078823492&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=134146880322&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=86339458848&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=86339458848&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=70041447152&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=70041447152&ref=mf
http://www.borgerligtcentrum.dk/
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=58633552100&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=58633552100&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=80967394672&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=54586912277&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=55107504711&ref=mf
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 tænker på at banderne har brug for en anti-taber-plan. 

Hvordan får vi gjort tabere til vindere, så vi ikke taber dem 

på gulvet...Gode idéer modtages med kyshånd. 5. marts kl. 

23:01feedback (37) 

 

 tænker, at det er fint, at man vil gøre noget for at få 

banderne væk fra gaderne. Men der skal også gøres noget 

for at stoppe TILGANGEN til banderne. 5. marts kl. 07:59 

(feedback 33) 

 

 skal til møder i Jylland i dag. Og samler underskrifter i 

Viborg i eftermiddag. 4. marts kl. 07:55 (feedback 9) 

 

 minder lige om, at man selv kan hjælpe Borgerligt Centrum 

ved udfylde og udprinte en vælgererklæring på 

www.borgerligtcentrum.dk/vaelgererklaering. 3. marts kl. 

10:56 (feedback 22) 

 

 takker for de mange venlige tanker. Vil gå tidligt i seng 

efter en mental hård dag. 2. marts kl. 21:47 (feedback 4) 

 

 skal til min svigerfars bisættelse. Trist dag i Roskilde. 2. 

marts kl. 10:02 (feedback 12) 

 

 svarer facebookbeskeder. Jeg skal også have skrevet en del 

tekster i dag. Og så glæder jeg mig over de mange som 

skriver under på at BC må stille op til valget. 1. marts kl. 

12:54 (feedback 5) 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=54478956818&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=54478956818&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=71862551480&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=55959377205&ref=mf
http://www.borgerligtcentrum.dk/vaelgererklaering
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=135225880643&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=135225880643&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=133656795606&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=64247499461&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=64247499461&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=145728550528&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=690550717&v=feed&story_fbid=145728550528&ref=mf
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Inger Støjberg (V) - 2084 ‟venner‟  

Statusopdateringer i alt: 18 
 Vil kæmpe mod flerkoneri! Hvis man vil have flere koner, så må 

man finde sig et andet land at bo i. 19. april kl. 12:16 (feedback 

130) 

 

 satser på (for første gang i lang tid) at skulle lave mad i aften. 

18. april kl. 11:09 (feedback 35) 

 

 takker for de mange hundrede lykønskninger - det varmer meget. 

Tusind tak! 10. april kl. 15:36 

 

 Stor dag i vente for Lars Løkke! Hjerteligt tillykke, Lars - du 

bliver en rigtig god statsminister!!! 5. april kl. 10:47 (feedback 

55)  

 

 STORT TILLYKKE til Anders Fogh og til Danmark!     4. april 

kl. 15:42 (feedback 109) 

 

 får ondt i hovedet af Mette Frederiksens evindelige skrigeri – i 

dag i Berlingske og på TV2... 30. marts kl. 12:23 (feedback 69) 

 

 taler i Tønsberg i Norge denne formiddag. 28. marts kl. 10:30 

(feedback 11) 

 

 er på vej til Norge, hvor jeg skal holde tale i morgen. 27. marts 

kl. 12:15 (feedback 17) 

 

 SF-S-RV og med EL med på slæb - jeg siger "velbekomme"! 26. 

marts kl. 11:28 (feedback 38) 

 

 alt tyder på, at dagen i dag bliver en arbejdsdag... 22. marts kl. 

10:59 (feedback 12) 

 

 siger TUSIND tak for de mange fødselsdagshilsner - det gør mig 

mere glad end I tror!!! 17. marts kl. 00:40 (feedback 5) 

 

 er fuldstændig overvældet over de mange mange 

fødselsdagshilsner. Tusind tak!!! 16. marts kl. 10:02 (feedback 

10) 

 

 er på vej til København, så jeg er klar til mødet i 

Naturklagenævnet mandag morgen. 15. marts kl. 18:56 

(feedback 4) 

 

 skal have familien på besøg. 15. marts kl. 11:26 (feedback 2) 

 

 læser sager til mødet i Naturklagenævnet. 14. marts kl. 

16:01(feedback 4) 

 

 skal tale på Skive Gymnasium, have træffetid på Gl. Skivehus 

og til generalforsamling i Skivekredsens Venstre. 9. marts kl. 

09:45 (feedback 4) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=181603190541&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=72887389284&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=90106882336&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=75701491063&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=75643901755&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=75643901755&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=60393888214&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=72269569749&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=63899976862&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=63899976862&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=72753163783&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=72753163783&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=62706916758&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=62706916758&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=57202629604&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=56332164593&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=57597063790&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=137844125227&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=144234535251&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=144234535251&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=146643195400&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=146643195400&ref=mf
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 synes at kvoter er noget man laver for fisk - ikke for kvinder. 

Kampdagen burde i DK bruges til at skabe ligestilling for 

indvandrekvinder frem for hippie flip. 8. marts kl. 16:39 

(feedback 27) 

 

 skal til møde i Naturklagenævnet. 2. marts kl. 12:06 (feedback 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=66970519364&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1093132721&v=feed&story_fbid=54116585221&ref=mf
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Anne Hansen (K) - 502 ‟venner‟  

Statusopdateringer i alt: 4 

 Har endelig fra fra Borgen, nu er det hjem til min kære BA-

opgave:-(. 30. april kl. 16:37 (feedback 1) 

 

 Skal snart til Silkeborg og holde påskeferie - glæder mig 

helt vildt til 6 dages opvardning af Jette mor! 8. april kl. 11:18 

 

 Glæder sig til at komme i teateret med pigerne.. 14. marts kl. 

17:51 (feedback 1) 

 

 Skal i byen i århus i aften:-). 6. marts kl. 15:22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=680020447&v=feed&story_fbid=101388905644&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=680020447&v=feed&story_fbid=66845391151&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=680020447&v=feed&story_fbid=69292629739&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=680020447&v=feed&story_fbid=69292629739&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=680020447&v=feed&story_fbid=152313345160&ref=mf
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Bilag 2 - 10 almindelige borgeres Facebook-profiler 
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Bent Anderson – 23 ‟venner: 

Statusopdateringer i alt: 1 

 ”er lige kommet hjem fra varme og ssssssoooooll” 30. 

april kl. 19:18 (feedback 1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1668113201&v=feed&story_fbid=77280589086&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1668113201&v=feed&story_fbid=77280589086&ref=mf
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Sanne Bram – 13 venner:    

Statusopdateringer i alt 1: 

 ”hej” 2. april kl. 15:15 (feedback 0) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1659008418&v=feed&story_fbid=75220869496&ref=mf
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Rene Hansen – 125 ‟venner‟:  

Statusopdateringer i alt: 3 

 ”jeg mener virkelig birkepollen burde forbydes ved 

lov....”25. april kl. 08:28 (feedback 2) 

    

 ”tror sgu de røde napper de strivede på torsdag..” 

21. april kl. 17:17 · (feedback 7) 

 

 ”Er sgu glad for man brugte tid på såen lortekamp igår:-

(” 11. april kl. 09:32 · (feedback 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1645392099&v=feed&story_fbid=77560286745&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1645392099&v=feed&story_fbid=82606226568&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1645392099&v=feed&story_fbid=80745111553&ref=mf
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Dorthe Leick – 63 ‟venner:   

Statusopdateringer i alt: 17 

 ”glæder mig til en solbeskinnet weekend, lidt fodbold, 

datteren hjem for en kort bemærkning inden eksamen, 

hygge ......” 1. maj kl. 07:20 · ( feedback 1) 

 

 ”95´erne vandt over Brøndby-1 i går :-))))))) SÅDAN 

der er ingen grundt til at gøre det sværere, end det er - 

flere mål end de andre .....” 26. april kl. 09:59 ·( 

feedback 3) 

 

 ”er glad for, at Thomas og Søs også har indsunget den 

sang ..... Den jeg ......” 23. april kl. 21:45 · (feedback 1) 

 

 ”er godt tilfreds med, at det generelle familiehelbred er i 

fremgang” 15. april kl. 20:01 · (feedback 1) 

 

 ”PÅSKEFERIE ♥ og stingene skal tages i morgen :-)” 7. 

april kl. 08:49 (feedback 0) 

 

 ”har været til DMD koncert - en fornøjelse som 

forventet - retro - og aldersmæssigt falder man ikke 

igennem :-)” 5. april kl. 20:12 · (feedback 3) 

 

 ”er glad for at meniskoperationen er vel overstået - og 

tænk lægen mener, at jeg har brusk som en 14-årig - 

passer jo meget godt til min fysiske alder :-))” 31. marts 

kl. 09:10 · (feedback 1) 

 

 ”glæder sig til at se "Elsk mig i nat"i denne uge” 23. 

marts kl. 21:18 (feedback 0) 

 

 ”nyder en rolig søndag - kun en kunstgræskamp fra 

morgenstunden og nu benene op og hygge” 22. marts kl. 

15:37 · (feedback 1) 

 

 ”det er nu fredag morgen - solen skinner - frostvej - men 

hvor er det dejligt :-)” 20. marts kl. 08:25 (feedback 0) 

 

 ”skal igen en tur til Køge søndag aften i prime time” 15. 

marts kl. 17:57 (feedback 0) 

 

 ”glæder sig til at se SGI´s opvisning i morgen” 13. marts 

kl. 08:44 (feedback 0) 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=91771684749&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=75260101558&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=71829757998&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=81387214752&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=68139525772&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=68139525772&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=54711133238&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=74338728707&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=74338728707&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=76346138635&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=76346138635&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=72137512224&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=72137512224&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=149496825009&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=61082446217&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=61082446217&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=56854627903&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=56854627903&ref=mf
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 ”er træt af, at Peter er syg igen, igen” 11. marts kl. 19:59 

(feedback 0) 

 

 ”er på vej ud for at se Peter spille badminton” 8. marts 

kl. 16:46 (feedback 0) 

 

 ”har lige set FCK vinde igen .....” 7. marts kl. 19:14 

(feedback 0) 

 

 ”Zapper” 5. marts kl. 21:14 (feedback 0) 

 

 ”tager endnu en tur til Køge ....” 1. marts kl. 19:42 

(feedback 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=60483251676&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=56003117644&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=56003117644&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=54328458590&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=54980153371&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1560752815&v=feed&story_fbid=72325475029&ref=mf
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Mikkel H. Bjarrum – 217 ‟venner:  

Statusopdateringer i alt: 1 

 “In paris” 16. marts kl. 16:07 · (feedback 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=668010621&v=feed&story_fbid=139138425062&ref=mf
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Sille Andersen – 78 ‟venner‟:  

Statusopdateringer i alt: 3  

 ”så står den snart på ferie nice” 17. april kl. 20:54 

(feedback 0) 

 

 ”Så er der næsten lavet nyt køkken nice” 13. april kl. 

22:42 (feedback 0) 
 

 ”stjerneløb i børnehaven med william viktor nu er han 

snart ikke lille mere” 17. marts kl. 20:19 (feedback 0) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=838074053&v=feed&story_fbid=79209592095&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=838074053&v=feed&story_fbid=70886214865&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=838074053&v=feed&story_fbid=70886214865&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=838074053&v=feed&story_fbid=140766195474&ref=mf
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Anders Jensen – 280 ‟venner‟: 

Statusopdateringer i alt: 8  

 

 ”Rikke (L)” 28. april kl. 23:40 · (feedback 0) 

 

 ”said in Messenger: Rikke (L)” 27. april kl. 16:48 · 

(feedback 0) 

 

 ”Det sidste afsnit!! :/ ”27. april kl. 16:42 · (feedback 0) 

 

 ”Hva' sker der?!? 8 timer aflyst :D” 24. april kl. 10:28 

·(feedback 2) 

 

 ”Min fødselsdag!! :D:D:D” 15. april kl. 00:05 

·(feedback 6) 

 

 ”Du' så kær, Rikke :)” 13. april kl. 20:57 · (feedback 0) 

 

 ”Gokart i morgen med de andre ;D” 5. april kl. 19:35 · 

(feedback 1) 

 

 ”FERIE !!! :D :D :D” 3. april kl. 11:02 (feedback 0) 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=590119665&v=feed&story_fbid=90362827526&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=590119665&v=feed&story_fbid=87438909520&ref=mf
http://www.facebook.com/posted.php?id=590119665&share_id=198925470304&comments=1&ref=mf#s198925470304
http://www.facebook.com/profile.php?id=590119665&v=feed&story_fbid=93546034223&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=590119665&v=feed&story_fbid=79223654663&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=590119665&v=feed&story_fbid=80759348544&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=590119665&v=feed&story_fbid=69342578449&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=590119665&v=feed&story_fbid=68918129449&ref=mf
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Anne Jacobsen – 151 ‟venner‟:   

Statusopdateringer i alt 14 

 ”Skal hjem og have lagkage og is :D” 30. april kl. 14:14 

·(feedback 1) 

 

 ”Har haft en fantastisk god weekend :)” 26. april kl. 

17:13 · (feedback 3) 

 

 ”Dejligt er tænke på, at der snart er weekend :D” 24. 

april kl. 12:49 · (feedback 1) 

 

 ”Glæder sig til i aften ♥” 22. april kl. 14:25 
 

 ””Er glad ! Rigtig glad endda :D:D Katrine i aften ♥” 

20. april kl. 10:51 · (feedback 1) 

 

 ”Pinlige ting kan sker, når man bliver fuld :D Tak for i 

går skønne piger ♥” 18. april kl. 14:13 · (feedback 16) 

 

 ”uhh, penge fra forsikringen :D” 17. april kl. 10:31 · 

(feedback 2) 

 

 ”Har weekend nu :)” 16. april kl. 17:48 · (feedback 1) 

 

 ”Er utrolig sur !!!!” 14. april kl. 11:33 · (feedback 4) 

 

 ”Tak for i går piger :D Det var for fedt ! Nynne du er for 

sej :D”10. april kl. 15:24 (feedback 0) 
 

 ”Tak for i går Ak og Kate :D” 9. april kl. 14:32 · 

(feedback 3) 

 

 ”Tak for en rigtig fed aften piger ♥ Vi er så gode til at 

bowle :D” 5. april kl. 13:55 (feedback 0) 
 

 ”Det bliver for fedt i aften :D” 3. april kl. 08:07 · 

(feedback 2) 

 

 ”Glæder sig meget til påskeferien :D :D :D” 2. april kl. 

12:54 · (feedback 5) 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=76493859241&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=163366980075&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=163366980075&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=75656542197&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=75656542197&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=79952677524&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=161426155050&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=80589866260&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=95585230279&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=69723123301&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=70591646478&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=69878869750&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=178283295436&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=65520486503&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=75598713872&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=63716452001&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=714134254&v=feed&story_fbid=63716452001&ref=mf
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 196 

 

Børge Larsen – 336 ‟venner‟: 

Statusopdateringer i alt 3  

 ”Har lige været på en 15-km. løbetur i Mejlgårdsskoven 

og langs stranden - del af optakt til København 

Marathon i maj. Vidunderlig natur; men jeg savner 

stadig McBaren og min pibe... (suk!..)” 30. marts kl. 

22:13 · (feedback 7) 

 

 -”Sidder her ved computeren og har lige skrevet en del 

e-mails og tænker på en god ven, der forlod mig i 

onsdags - min pibe er lagt på hylde.” 24. marts kl. 00:29 

·(feedback 8) 

 

 ”Nyder en pibe tobak og glæder mig over ikke at skulle 

tænke på skole de næste to dage...” 13. marts kl. 21:52 · 

(feedback 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1506363319&v=feed&story_fbid=60172142534&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1506363319&v=feed&story_fbid=60172142534&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1506363319&v=feed&story_fbid=59618558345&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1506363319&v=feed&story_fbid=72818953265&ref=mf
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Kamma Lauenborg – 18 ‟venner‟ 

Statusopdateringer i alt 0 
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Bilag 3. - Den politiske mikroblog-kategori 

 

Den politiske 

 

”er tilfreds med at vi ekstraordinært har fundet kr. 260. mio. til at afhjælpe de enorme 

pasningsproblemer som mange københavnske børn og deres forældre oplever. Lad os håbe at 

det går stærkt med at få dem ud og rulle!”. (Klaus Bondam) 

 

”synes vi skal se at få styr på børnepasningen i København. Alt for mange forældre, venter alt 

for længe!”.(Klaus Bondam) 

 

”synes at Politiet i en vis fart skal få åbnet en nærpolitistation på Blågårdsplads.” (Klaus 

Bondam) 

 

”synes enhver bør blive alvorligt foruroliget når man hører hvormange der bliver dårlige og 

syge af forurenet luft i København.” (Klaus Bondam) 

 

”synes du skal komme til stort borgermøde om Københavns mega-ambitiøse klimaplan. Det 

er mandag d. 14. kl. 17 - 19 i Festsalen på Rådhuset. Ses vi?” (Klaus Bondam) 

 

”København skal være verdens første co2-neutrale hovedstad. I sidste uge fremlagde vi en 

ambitiøs klimaplan, der skal reducere co2-udslippet med 20 % inden 2015 og gøre 

København co2-neutral inden 2025. Målet når vi bl.a. ved at omlægge energiforsyningen til 

mere vedvarende energi, ved at energirenovere vores bygninger, omlægge transporten, stille 

krav i byudviklingen og opfordre københavnerne til at tage et ansvar.” (Klaus Bondam) 

 

”glæder sig til at høre om Frank Jensens politiske visioner for København. Radikale Venstre 

påtager sig - som altid - gerne et medansvar.” (Klaus Bondam) 

 

”er glad for Margrethe Vestagers udmeldinger i Politiken her til morgen.” (Klaus Bondam) 

 

”er rigtig glad for Klimiminister Connie Hedegaards ros af Københavns nye Klimaplan. Se 

dagens Berlingske Tidende.” (Klaus Bondam) 

 

”synes det var på tide statsministeren viste sig på Nørrebro.” (Klaus Bondam) 

 

”er glad for at et bredt flertal i BR har sagt 'ja' til at sende Den Lille Havfrue til EXPO 2010 i 

Shanghai.” (Klaus Bondam) 

 

”har lige hilst på de ridende politibetjente på Blågårds Plads. Godt at ser jer i gaderne på 

Nørrebro!” (Klaus Bondam) 

 

”synes du skal melde dig ind i FB-gruppen; Vi vil bo her sammen. Allesammen. Væk med 

vold og våben.” (Klaus Bondam) 

 

”spekulerer på hvornår der mon kommer en politianmeldelse af Uffe Thorndal for falsk 

anmeldelse. Den slags er som bekendt strafbart...” (Søren Pind) 

 

”er så rasende over, at hver gang urolighederne og kriminaliteten og mordene tager til i 

København, så genlever jeg KV 2005” (Søren Pind) 
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”har lige foreslået en ny ordning med en slags reserveforældre til børn og unge der er 

kriminalitetstruede. Vi bliver nødt til at tage et opgør med, at det nærmest er blevet politisk 

ukorrekt at tale om at samfundet også har et ansvar...” (Mette Frederiksen) 

”synes, det er helt rigtigt at Forebyggelseskommissionen sætter fokus på behovet for mindre 

røg til de voksne og mere motion til de mindste.” (Mette Frederiksen) 

 

”synes det er sølle at den eneste konkrete melding der er kommet fra den nye Statsminister 

går på en sænkning af den kriminelle lavalder. Det er en falliterklæring at de børn der gik i 

børnehave i 2001 nu skal bag tremmer.” (Mette Frederiksen) 

 

”har lige set ledighedstal fra 3F. Fra februar til marts har 3420 flere 3F'ere mistet deres 

arbejde. Det er godt nok mange mennesker. Alt for mange.” (Mette Frederiksen) 

 

”synes det er helt forfærdeligt, at nogle demente borgere har været udsat for at blive vækket 

om morgenen for at få tøj på - fordi der mangler ressourcer på ældreområdet...” (Mette 

Frederiksen) 

 

”At kvinder der handles til prostitution i DK skal have en langt bedre beskyttelse. Istedet for 

at sende dem hjem efter 100 dage skal de have mulighed for ophold.” (Mette Frederiksen) 

 

”har lige læst i Politiken, at patienter uden arbejde skubbes bagved i køen i sundhedsvæsenet. 

Hvorfor finder vi danskere os i den stigende ulighed?” (Mette Frederiksen) 

 

”Konkurrence, bevægelighed, lige vilkår. Dansk erhverv har interesse i valget til EP. Godt 

vores fokus er fuldt og helt med - også borgerne.” (Margrethe Vestager) 

 

”Universiteterne blæser til frihedskamp! Frihed til forskning og fra evindelig statsstyring. Jeg 

er enig: tillid og ansvar er fundament.” (Margrethe Vestager) 

 

”Pia K. vil have DF i regering efter næste valg. Hvorfor vente? Det er alligevel Pia K. som 

sætter kursen nu og ansvaret kan klart placeres!” (Margrethe Vestager) 

 

”RV konference om kampfly i morgen. Mon ikke F16 kan flyve længere tid -så vi i det 

mindste kan få ordentligt beslutningsgrundlag? De er dyre!” (Margrethe Vestager) 

 

”Fokus på at en af de største sociale skævheder i Danmark er sundhed. Jeg synes ikke at det er 

ok at sundhed i den grad skiller rig og fattig.” (Margrethe Vestager) 

 

”Social-liberal forebyggelse er mix af viden, afgifter og forbud mod at ryge hvor det generer 

andre. Se hele udspillet på www.radikale.dk.” (Margrethe Vestager) 

 

”Forebyggelse - lad prisen på cigaretter komme højt op. Ligesom debatten sikkert gør om 

friheden til at være hjælpeløs overfor farlige vaner.” (Margrethe Vestager) 

 

”Med Helle, Thulesen og Hjorth på News. Efter 8 års blokpolitik mener Hjorth at radikale har 

udelukket bredt samarbejde. . . ” (Margrethe Vestager) 

 

”Løkke lyder lige som Fogh. Æv. Samme politiske dagsorden. Det kan vise sig at han handler 

anderledes? Nyt VKO? Reel forståelse af krisen?” (Margrethe Vestager) 

http://www.radikale.dk/
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”Dagen hvor Løkke skal redegøre for rigets tilstand. Gad vide hvordan han nu vurderer 

økonomiens tilstand? Det vender til sommer? Næppe!” (Margrethe Vestager) 

 

”Den vision har jeg dårligt turde drømme om: Obama: USA vil arbejde for fred og sikkerhed i 

en verden uden atomvåben. Det er stort format.” (Margrethe Vestager) 

 

”Netop været på tv2. Fogh må dementere rygterne om at han har lovet at lukke tv roj for at få 

posten. Tænk hvis han har solgt ytringsfriheden.”(Margrethe Vestager) 

 

”Hvis jeg var Løkke: nervøs, glad, fokuseret. Og tænke på en rigtig stor regeringsrokade for at 

skabe fornyelse og få folk til at glemme 8 år.” (Margrethe Vestager) 

 

”En skandale at vi - over 5 mill borgrere - reelt er uden ledelse, fordi en mand søger nyt job. 

Arrogance uden historisk sidestykke. Gå af!” (Margrethe Vestager) 

 

”Underlig afventende stemning på Christiansborg. Kan han dog ikke snart få det sekretærjob - 

landet er jo uden ledelse!” (Margrethe Vestager) 

 

”Har endelig fået frokost. Der er god og stor opmærksomhed om, at er det politiske grundlag 

er i orden, kan vi sidde i regering med sf.” (Margrethe Vestager) 

 

”Cykel til DR-Byen i sol. Nyheden: Hvis det politiske grundlag er i orden, kan vi godt sidde i 

regering med SF.” (Margrethe Vestager) 

 

”Hvorfor vil V, K og DF ikke have et ligestillingsudvalg i Folketinget? Selv ikke DF som 

ellers altid fremhæver ligestilling som ægte dansk!” (Margrethe Vestager) 

 

”Skal 'på' om 10 minutter. Har hørt på to økonomer. Det ser rigtig sort ud; mange fyringer og 

færre i arbejdsstyrken. Brug for vækstpakke.” (Margrethe Vestager) 

 

”Rigtig gode radikale - hvorfor kan de ikke få lov at bestemme mere, altså sammen med de 

andre valgte i kommunerne? Staten styrer snart alt.” (Margrethe Vestager) 

 

”Alle til Aalborg! Kommunerne holder deres årlige møde. Interessant hvad Lars Løkke har at 

sige til sit forsvar?” (Margrethe Vestager) 

 

”CO2-kvoter skal finansiere skattelettelser. Det er besynderligt at Connie H kan gå ind for 

det. De penge burde gå til klima her og i u-lande.” (Margrethe Vestager) 

 

”Så har vi vedtaget at registrerede partnere kan søge om at adoptere på lige fod med andre!” 

(Margrethe Vestager) 

 

”Fogh har aflyst ugens pressemøde: dagsorden på ministermødet var for tynd! Tænk de ikke 

har noget at tale om midt i klima og økonomisk krise.” (Margrethe Vestager) 

 

”Godt møde med Helle og Villy. Enighed og uenighed, god debat. I tv2 om position, partier 

og regeringsdannelse. Lad os vælte vko før mini ...” (Margrethe Vestager) 
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”Har været i tv2/News. Vi er i en kritisk situation: det giver muligheder - og kræver en solid 

holdindsats. Vær med! Se bl.a. på radikale.net.” (Margrethe Vestager) 

 

”Fogh ønsker en bæredygtig fremtid. Gerne, gerne! Skal vi begynde herhjemme med den 

radikale grønne vækstpakke? Se radikale.dk.” (Margrethe Vestager) 

 

”Afslutning på klima konferencen. Fogh sidder på podiet. Jeg håber ham lytter. Ingen 

undskyldning for ikk at handle!” (Margrethe Vestager) 

 

”Klima forandring er 1 global, 2 ekstremt langsigtet, 3 kaotiske, farlige effekter, 4 vi/verden 

SKAL handle nu. Ikke om 5 år . . . ” (Margrethe Vestager) 

 

”Læs Politiken s. 4/nettet: Klaus Hjort har glemt at vi blev smidt ud af skatte forhandlingerne. 

Og at det er VK der har holdt Pia K ved ... ” (Margrethe Vestager) 

 

”Vækstpakke er bare en overskrift - se hele udspillet på radikale.dk. Vi satser på jobs ved 

grøn+viden+teknologi.” (Margrethe Vestager) 

 

”Enig i at det er en slags statslig kassekredit. Det udskyder problemer, men løser dem ikke: 

der er brug for en grøn vækst pakke.” (Margrethe Vestager) 

 

”At sætte virksomheders moms indbetaling og skatte betaling i bero. Loven er overhovedet 

ikke vedtaget! Vko er ligeglade med folketinget.” (Margrethe Vestager) 

 

”spurgte kristian jensen (Venstre!) om han synes det er rimeligt at beskatte folk af en 

indkomst de ikke har haft. Hans svar? 'Jamen vi (staten) skal bruge pengene'. . . 

.Ubegribeligt!” (Anders Samuelsen) 

 

”Regeringens plan for grøn vækst bygger videre på et allerede vildtvoksende tilskuds- og 

afgiftscirkus. Læs mere på http://liberalalliance.dk.” (Anders Samuelsen) 

 

”vko forlanger at hvis du har købt aktier for 100.000 og de nu er faldet til 20.000 og om et år 

er 35.000 værd, så skal betale skat 'gevinsten' 15.000. Det er rent tyveri!” (Anders Samuelsen) 

 

”husk at se genudsendelsen om liberal alliances landsmøde kl 12.35 på dr1. Det program 

understreger i den grad at der er masser af gejst, kvalitet og optimisme i partiet.” (Anders 

Samuelsen) 

 

”LA overvejer IKKE at lukke. Overhovedet ikke! Et sådant initiativ skulle udgå fra enten Leif 

Mikkelsen som landsformand eller mig som politisk leder - og det kommer IKKE til at ske. 

Der var træthed indtil nytår, men siden er det gået frem: Ny ledelse, et stærkt arbejdsprogram, 

mere end 400 nye medlemmer og et netop veloverstået landsmødet. Vi kommer igen! Watch 

out DF! Take care V og K!” (Anders Samuelsen) 

 

”DERFOR er der brug for LA: Alle andre partier er konverteret til stilstandsideologien. Først 

DF, så Venstre under Fogh, så de konservative og nu også SF. Der hvor f.eks. Venstre lå 

under Uffe´s ledelse er der et tomrum som ingen andre fylder ud.” (Anders Samulesen) 

 

”har i TVA-21 konstateret at DF har en interesse i at fastholde så mange som muligt på 

overførselsindkomst så de kan bestikke dem med en check.” (Anders Samuelsen) 

http://liberalalliance.dk/
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”Ang. de mange tiltag til fremme af sundheden... Trods en cigaretpakkepris på 67 kroner og 

en rødvinspris på 120 kroner flasken, så ryger og drikker man lystigt videre på Grønland. 

Onde tunger hvisker at det eneste der bliver sparet på er mad til ungerne, når pengene ikke 

slår til. I øvrigt ryger stort set 100% af eleverne visse steder. Der ligger høj status i at nyde en 

smøg til 5 kroner stykket. Tjaaa.....” (Anders Samuelsen) 

 

”om ikke andet bør det faktum at obama har sagt at USA ikke deltager give anledning til 

eftertanke. Han har jo om nogen slået sig op på dialog, men selv han synes grænsen her er 

overskredet.” (Anders Samuelsen) 

 

”Ytringsfriheden er et princip, der ikke kan gradbøjes. DK bør hellere blive helt væk fra 

Durban II fremfor at indgå et mudret kompromis.” (Anders Samuelsen) 

 

”synes debat om kommentatorer vs. politikere mangler pointe: pol. er bange for at tale politik 

fordi komm kun kan tænke i flertal - og komm. taler kun proces fordi de ikke gider skrive om 

politik.” (Anders Samuelsen) 

 

”At opgive multimedieskatten ville være en rigtig god gerning for en ny statsminister i hans 

første arbejdsuge. læs på liberalalliance.dk.” (Anders Samuelsen) 

 

”glæder sig over, at Danmarks markante forsvar for ytringsfriheden og retten til 

religionskritik, ikke stod i vejen for Foghs udnævnelse.” (Anders Samuelsen) 

 

”Løkke må lancere nyt politisk projekt med en liberal profil. Ellers er det ret ligegyldigt, om 

statsministeren hedder Løkke eller Thorning.” (Anders Samuelsen) 

 

”opfordrer regeringen til at tage arbejdstøjet på igen og fjerne skatte-tidslerne. Læs mere på 

liberalalliance.dk.” (Anders Samuelsen) 

 

”At fastholde en energi og klimapolitik, der ekskluderer atomkraft, er at stikke befolkningen 

blår i øjnene. læs mere på liberalalliance.dk.” (Anders Samuelsen) 

 

”har meddelt Løkke at LA står fast: Enten væk med multimedieskat eller gulpladebil-skat 

eller særskat på pensioner eller også skal skat lettes i 2009! Frit valg!” (Anders Samuelsen) 

 

”synes regeringen bør droppe deres forsøg på at spille med musklerne. Det ville være bedre at 

sige: ja, vi er enige med LA! :-).” (Anders Samuelsen) 

 

”synes det er svagt spin af VKO når de i dagens aviser prøver at bilde befolkningen ind at LA 

forhindre forlig om boligpakke. Let skatten og forliget er i hus!” (Anders Samuelsen) 

 

”er meget tilfreds med start på kampagne mod v og k knæfald overfor df. I dag følges op i 

berlingske, metro expr og 24timer.” (Anders Samuelsen) 

 

”undrer sig endnu mere over hvad V og K lægger navn til; DF har netop meddelt at 

regeringen har lovet dem ikke at diskutere skat i 10 år ! ! !” (Anders Samuelsen) 

 

”undrer sig over de svage konservative. henriette kjær har netop meddelt at de ikke længere 

vil af med efterlønnen. . . SVAGT!” (Anders Samuelsen) 
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”VKO definition på skatte-fornyelse: nye afgifter på alt fra børnenes slik til de voksnes pc'ere 

og særskat på pension. Maxskat før og nu: ca 60 procent.” (Anders Samuelsen) 

 

”synes, at det er PINLIGT, hvis DR virkelig dækker Europa-parlamentsvalget så lidt, som 

denne artikel påstår. http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=17440 - hvad pokker er så 

meningen med Public Service?” (Simon Emil A.) 
 

”mener, at vi skal skabe mulighed for at leve et sundt liv ved at lave cykelbyer, god mærkning 

og gode rammer for at børn og unge kan bevæge sig. Ikke gennem forbud og afgifter.” 

(Simon Emil A.) 

 

”minder om, at Borgerligt Centrum har brug for al den støtte, vi kan få. Så vi kan kæmpe for 

FLERE reformer, FÆRRE forbud og BEDRE integration.” (Simon Emil A.) 

 

”har brug for underskrifter, så Borgerligt Centrum kan blive opstillet til næste folketingsvalg. 

Du kan selv skrive under fra vores hjemmeside, så vi kan huske Løkke på velfærdsreformer, 

frihed til borgerne og bedre integration.” (Simon Emil A.) 

 

”håber, at DK kan vise lidt format - og sammen glæde os over det, hvis vi Fogh får posten 

som generalsekretær for NATO. På trods af den smålige utålmodighed, der har præget 

debatten. Og NEJ selvfølgelig skal vi ikke have valg, bare fordi målingerne viser, at 

regeringen falder...” (Simon Emil A.) 

 

”håber ikke, at der er en sammenhæng mellem generalsekretærposten og undersøgelserne af 

ROJ-TV...” (Simon Emil A.) 

 

”underer sig over, at 28 bandemedlemmer går rundt og venter på at komme i fængsel, selvom 

de er dømt. Vi skal have banderne væk fra gaderne NU.” (Simon Emil A.) 

 

”håber, at det tragiske dødsfald ved gårsdagens anholdelse vil blive et wake up call ift. at vi 

skal hjælpe vores krigsveteraner.” (Simon Emil A.) 

 

”overvejer om tiden helt er ved at løbe fra Etisk Råd.” (Simon Emil A.) 

 

”tænker over, hvorfor i al verden biskopper skulle være af særlig høj etisk standard. Jeg synes, 

at sammensætningen af Etisk Råd trænger til at blive nytænkt...” (Simon Emil A.) 

 

”ærgrer sig over, at blokpolitikken er blevet cementeret med RV's venstrehop på forsiden af 

Politiken. Hjælp os med at bløde blokkene op www.borgerligtcentrum.dk” (Simon Emil A.) 

 

”glæder sig over, at seks ud af ti danskere støtter legalisering af hash. Det ville være en stor 

hjælp for at fjerne markedet for banderne.” (Simon Emil A.) 

 

”tænker, at det er fint, at man vil gøre noget for at få banderne væk fra gaderne. Men der skal 

også gøres noget for at stoppe TILGANGEN til banderne.” (Simon Emil A.) 

 

”Vil kæmpe mod flerkoneri! Hvis man vil have flere koner, så må man finde sig et andet land 

at bo i.” (Inger Støjberg) 

 

http://www.tvnyt.com/artikel/default.asp?id=17440
http://www.borgerligtcentrum.dk/
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”får ondt i hovedet af Mette Frederiksens evindelige skrigeri – i dag i Berlingske og på 

TV2...” (Inger Støjberg). 
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Bilag 4. - Den professionelle mikroblog-kategori 

 

Den professionelle 

 

”anbefaler Paul Krugmans klumme i dagens NY Times. Han smadrer endnu en gang 

spekulanterne fra Wall Street”. (Ida Auken) 

 

”skal til den cooleste forelæsning på CUNY i aften med Simon Critchley, Hent de Vries and 

William Connolly”. (Ida Auken) 

 

”anbefaler Martin Kippenberger på MOMA, hvis man trænger til at blive rusket i sjælen 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Kippenberger”. (Ida Auken) 

 

”siger godnat efter en lang lang dag på Rådhuset og omegn. I morgen skal jeg besøge 'Sjakket' 

på Nørrebro. Det glæder jeg mig til. De gør det godt derude!”. (Klaus Bondam) 

 

”sætter pris på at vores 'asfalt-drenge' i kommunen har fået lagt et nyt lag asfalt på 

Artellerivej. Det trængte den til! Nu skulle den være fri for huller.” (Klaus Bondam) 

 

”glæder sig til det store klimamøde på Rådhuset kl. 17 i eftermiddag.”. (Klaus Bondam) 

 

”glæder sig til at sætte 100 får på græs på Sydhavns Tippen i eftermiddag kl. 15.00.” (Klaus 

Bondam) 

 

”Lokale kræfter på Nørrebro gør et kæmpe stykke arbejde for at samle bydelen, lave 

initiativer på tværs og styrke de allersvageste i samfundet. Sidste uge var jeg på besøg i 

FAKTI - Foreningen Af Kvinder Til Integration - og i de to Områdefornyelser i 

Lundtoftegade og Haraldsgade.” (Klaus Bondam) 

 

”skal på besøg hos 'Reden' og 'Mændenes Hjem' på Vesterbro sammen med den radikale 

socialordfører Margrethye Wivel.” (Klaus Bondam) 

 

”glæder sig til at åbne Københavns Kommunes nye Kunde- og Erhvervscenter i Njalsgade på 

Islands Brygge mandag eftermiddag. Nu bliver det.” (Klaus Bondam) 

 

”skal deltage i renholdelsesarrangementet 'Pas på ... der kommer en muslim med en kost' på 

Blågårds Plads lørdag kl. 12.00. Læs mere på www.tagetansvar.dk. God weekend.” (Klaus 

Bondam) 

 

”er på vej til radikalt møde hvor vi skal vedtage vores valgoplæg frem mod kommunevalget i 

november.” (Klaus Bondam) 

 

”Har lige været til møde i Downing Street nr. 10 og fortælle om cyklernes by - København. 

De er imponerede!”(Klaus Bondam) 

 

”er på vej til London og fortælle engelske politiske kolleger om cykler, havnebade, 

lommeparker og mange mange andre gode københavnske klimainitiativer.” (Klaus Bondam) 

 

”er klar til en ny uge, hvor vi offentligører Københavns klimaplan på tirsdag, som vil sænke 

byens CO2-udledning MARKANT.” (Klaus Bondam) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Martin_Kippenberger
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”tænker, hvad man egentlig kan gøre ved eksperter som rask væk udtaler sig urigtigt og mod 

bedre vidende, og derved skader folk i offentlige embeder enormt... Er vist kommet til at stille 

nogle spørgsmål til justitsministeren om det...” (Søren Pind) 

 

”ska i debatten i aften med Villy, Ritt og Joahnne... Det ska nok blive kønt…” (Søren Pind) 

 

”har lige været i folketingssalen med den ny Socialminister. Jeg spurgte hende om der var nye 

ideer på vej, når der gælder bekæmpelse af fattigdom og sociale problemer. Svaret var nej. 

Desværre. Ministeren kunne jo starte med at afskaffe de lave sociale ydelser.” (Mette 

Frederiksen) 

 

”Jeg deltog i Debatten på DR2 torsdag den 2. april. Jeg ville ønske vi snart kunne opnå 

enighed om en vækstpakke.” (Mette Frederiksen) 

 

”besøgte igår område-mødrene i Tingbjerg. Et fantastisk projekt. Stærke kvinder og masser af 

perspektiv. Vi skal bygge på de ressourcer der også findes i de områder, hvor udfordringerne 

er mange.”(Mette Frederiksen) 

 

”har lige deltaget i en konference om fattigdom. Det er fuldstændigt forkert at antallet af 

fattige danskere bare stiger og stiger. Fattigdom skal afskaffes.” (Mette Frederiksen) 

 

”har lige besøgt jern-virksomheden Birn i Holstebro, hvor der er blevet fyret en masse 

mennesker. Fyringerne gør ondt. Vi skal have sat gang i hjulene igen.” (Mette Frederiksen) 

 

”Køen til tjek ind en fyldt med politikere. Vi skal til regionernes møde i Aalborg. Sundhed og 

arbejdskraft store temaer” (Margrethe Vestager) 

 

”Nyder solen i bibliotekshaven inden 1. behandling af lov om biobrændstoffer. Solen, luften, 

roen giver energi. Dejlig have.” (Margrethe Vestager) 

 

”Rørhøne - mange tak for hjælpen. Jeg blev klogere allerede inden 8. Nu går jeg til 

forhandlinger om organisering af energispareindsats!” (Margrethe Vestager) 

 

”Forbereder dagens debat om Løkkes tale. 10 minutters tale er ikke meget - når der er så 

meget at tage fat på. Ideer til hvad der skal med?” (Margrethe Vestager) 

 

”Høring om slam og affald - nej, ikke valgkampsforberedelser ;-) Bare folketinget i al 

arbejdets mangfoldighed, så vi ved hvad vi vedtager.” (Margrethe Vestager) 

 

”Jordbærkage hos Helle TS. God begyndelse på vanskelige forhandlinger med S og SF. Og så 

er der det, vi er enige om, ex. klima og vækstpakke.” (Margrethe Vestager) 

 

”Cyklet pigerne i skole. Noget kølig ventetid på hovedbanen. Møde i Kolding med HK og 

Søvndal. Og så retur. God arbejdstid i toget.” (Margrethe Vestager) 

 

”På vej til Næstved Messen og den radikale stand. I radioen vores forslag om endelig at gøre 

op med tvangsægteskaber. Håber på flertal.” (Margrethe Vestager) 
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”Forbereder Venstres 'topmøde' på Oringe, Færgegårdsvej 15,Vordingborg. Kjærsgaard, 

Løkke, Aaen, Mette Frederiksen, Søvndal og jeg. Det e ... ” (Margrethe Vestager) 

 

”Møde med Helle og Villy på lo-højskolen. Skal nok blive sjovt!” (Margrethe Vestager) 

 

”Rebecca, Ella og jeg er på vej for at tale med folk ved ringstedsmessen på den 

radikalestand.” (Margrethe Vestager) 

 

”holder grundlovsdag tale på Askov Højskole kl 14 og på Løndal Gods v. Brædstrup kl 16.” 

(Anders Samuelsen) 

 

”har netop været til møde med fogh - så jeg fik fornøjelsen af være den politiker han holdt sit 

sidste møde med som statsminister ;-).” (Anders Samuelsen) 

 

”sidder i folketingssalen og lytter på debat mellem Venstres nye politiske ordfører, Peter 

Christensen, og oppositionens ledere. Det bliver man ikke meget klogere af...” (Simon Emil 

A.) 

 

”skal til Jylland om lidt. Underskriftsindsamling i Kolding er målet. Derefter 

generalforsamling i BC Syddanmark.” (Simon Emil A.) 

 

”skal samle flere underskrifter ind i morgen. Det bliver i Næstved” (Simon Emil A.) 

 

”glæder sig til generalforsamling i BC Region Hovedstaden i aften. Det bliver vores tredje 

regionalforening” (Simon Emil A.) 

 

”glæder sig til underskriftsindsamlinge og regionalgeneralforamling i KØge i dag.” (Simon 

Emil A.) 

 

”så er der en time til underskriftsindsamlingen på Amagertorv i KBH.” (Simon Emil A.) 

 

”skal til X-Factor semifinale i aften. I morgen har vi STOR underskriftsindsamling på 

Amagertorv i København fra kl. 11 - og BCUngdom skal vælge styrelse.” (Simon Emil A.) 

 

”skal ned og stille spørgsmål til forsvarsministeren om veteraner - derefter står den på møde, 

møde og møde. Herlig dag;-).” (Simon Emil A.) 

 

”har B 36 om homoseksuelles mulighed for adoption til afstemning i Folketinget i dag.” 

(Simon Emil A.) 

 

”Er tilfreds med debatten med Søren Krarup i P1 i dag. Om lidt går turen til Nykøbing Falster 

og Vordingborg, hvor der skal samles underskrifter ind.” (Simon Emil A.) 

 

”har mange møder i morgen. Og en radiodebat på P1 med Søren Krarup om homoskuelle og 

adoption.” (Simon Emil A.) 

 

”er i folketingssalen og diskuterer telefonaflytning.” (Simon Emil A.) 

 

”kan skrive under på, at det giver en naturlig træthed at samle underskrifter ind i snevejr på 

Frederiksberg.” (Simon Emil A.) 
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”er ved at gøre klar til dagens underskriftsindsamling. Jeg er i Kolding fra 10-12 og i Odense 

fra 13-15. BC er også på gaden i København og Hjørring i dag.” (Simon Emil A.) 

 

”er på Borgen. Kl. 13 står den på ugens anden bisættelse. Mærkelig uge. Og i eftermiddag 

samler jeg underskrifter ind på Amagertorv.” (Simon Emil A.) 

 

”skal til møder i Jylland i dag. Og samler underskrifter i Viborg i eftermiddag.” (Simon Emil 

A.) 

 

”svarer facebookbeskeder. Jeg skal også have skrevet en del tekster i dag. Og så glæder jeg 

mig over de mange som skriver under på at BC må stille op til valget.” (Simon Emil A.) 

 

”taler i Tønsberg i Norge denne formiddag.” (Inger Støjberg) 

 

”er på vej til Norge, hvor jeg skal holde tale i morgen.” (Inger Støjberg) 

 

”alt tyder på, at dagen i dag bliver en arbejdsdag... ” (Inger Støjberg) 

 

”er på vej til København, så jeg er klar til mødet i Naturklagenævnet mandag morgen.” (Inger 

Støjberg) 

 

”læser sager til mødet i Naturklagenævnet.” (Inger Støjberg) 

 

”skal tale på Skive Gymnasium, have træffetid på Gl. Skivehus og til generalforsamling i 

Skivekredsens Venstre.” (Inger Støjberg) 

 

”skal til møde i Naturklagenævnet.” (Inger Støjberg) 
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Bilag 5. - Den personlige mikroblog-kategori 

 

Den personlige  

 

”udforsker livet som 'desperate housewife' i New York, ikke det værste...”. (Ida Auken) 

 

”har shoppet aftensmaden i Dean and Deluca. Luksus”. (Ida Auken) 

 

”glæder sig til det bliver mandag (mest fordi tømmermændene så forhåbentlig har forladt min 

krop)”. (Ida Auken) 

 

”har taget mærkelige insektbid med hjem fra Amazonas' regnskov”. (Ida Auken) 

 

”¤#%#¤"&"&#¤ afløb !!!”. (Henrik S. L.) 

 

”hoster og er ikke på toppen...”. (Henrik S. L.) 

 

”er helt smadret efter benhård træning...”. (Henrik S. L.) 

 

”overvejer sammen med datter anskaffelse af kat”. (Henrik S. L.) 

 

”er begravet i Murrikamis fantastise Kafka på stranden. Godt det er weekend.” (Klaus 

Bondam) 

 

”ønsker god 1. maj til alle dem der skal fejre det i morgen. Jeg håber solen vil skinne på jer. 

Jeg vil - som god radika - tillade mig at holde en fridag på Møn.” (Klaus Bondam) 

 

”er ret stolt over at have klaret 92 km på cykel i dagens Team Rynkeby-træning. Skøn 

formiddag i sol!”. (Klaus Bondam) 

 

”er smækfuld af energi efter en Påske var vejret har været helt i top.” (Klaus Bondam) 

 

”glæder sig og er lidt spændt på at se den danske teaterudgave af 'Alt om min Mor' 

(Almodovars spanske film) på Folketeatret.” (Klaus Bondam) 

 

”frygter i min venlige godtroenhed at jeg hopper på alle mulige mærkelige aprilsnare i 

morgen! Godnat.” (Klaus Bondam) 

 

”synes at Grace Jones var en FANTASTISK koncertoplevelse. Jeg er helt høj. Godnat.” 

(Klaus Bondam) 

 

”har været til Anne Linnet-koncert. Hun er en superstjerne. Intet mindre. Godnat.” (Klaus 

Bondam) 

 

”overvejer at være en sund fyr der tager en løbetur i morgen tidlig . . . efter en junk aften med 

slik og X-faktor. Godnat.” (Klaus Bondam) 

 

”indrømmer at jeg glæder mig til at hygge mig med X-Factor i aften.” (Klaus Bondam) 

 



 211 

”nåede lige hjem og sige hej til svigermor som er på besøg fra Ålborg. Godnat.” (Klaus 

Bondam) 

 

”hygger med stakke af søndagsaviser. Ikke dårligt.” (Klaus Bondam) 

 

”vil tage op og besøge min gamle mor i Mørkøv. God weekend til alle . . . ” (Klaus Bondam) 

 

”er ved at blive rigtig syg og mega-forkølet, så hele fredagen ligger jeg nok på langs og 

snøfter.” (Klaus Bondam) 

 

”siger godmorgen og er på vej ud og løbe en morgentur i Fælledparken. Det føles som om 

foråret nærmer sig. Hurra.” (Klaus Bondam) 

 

”har lige været til Ballerup Ungdomsskole teaterforestilling "Nattens drømme". Jeg er SÅ 

imponeret” (Mette Frederiksen) 

 

”Biobrændstofferne fik rimelig behandling, men spørgsmål. Nu tjekker jeg ud til 

konfirmationsforberedelser og -fest. Glæder mig! Go' weekend!” (Margrethe Vestager) 

 

”Købt mega ind til konfirmation om 8 dage. Et personligt bidrag til vækst. Vil gerne ha' 

vækstplan der investerer i klima, uddannelse... ” (Margrethe Vestager) 

 

”Fægtestævne - Trekanten arrangerer. Fægtere fra USA, NL, D, S, DK. Det gode vejr kan 

ikke rigtig mærkes i Valby Hallen - men god fægtning!” (Margrethe Vestager) 

 

”Til lykke til Linda! Og til Mohamad og ABC - de er så imponerende, uden selvfedme eller 

krukkeri - men lige på og direkte. Og så Deadline.” (Margrethe Vestager) 

 

”Endelig hjemme. Tegner hyggeligt. Mad, et glas, ro. Overveje hovedbestyrelsesmøde i 

morgen. Ha' en god aften.” (Margrethe Vestager) 

 

”X-factor generalprøve med pigerne. Underholdning - inspirerende at se sådan et program 

blive skabt - der er super dygtige folk involveret.” (Margrethe Vestager) 

 

”Vi har lavet chokolade. Økologisk naturligvis. Viser sig at mørk chokolade er en grøntsag 

forklædt som slik....” (Margrethe Vestager) 

 

”Veloverstået børnefødselsdag. Hele klassen - 3 voksne i gang. Igen: Stor respekt for 

Danmarks lærere og pædagoger, som gør det hver dag.” (Margrethe Vestager) 

 

”Blekingegadebanden. Filmen viser hvordan ekstremisme vokser fra vrede til terror. Frysende 

roligt, fængslende. Har set filmen i aften. Se!” (Margrethe Vestager) 

 

 

”Lang, god dag på Christiansborg. Er i lufthavnen for at hente familie. Har fri til i morgen. 

God aften!” (Margrethe Vestager) 

 

”Morgen løbetur med vores hund Karlo. Dejlig tur, tegner til dejligt vejr. God morgen!” 

(Margrethe Vestager) 
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”har løbet morgentur med den ælste søn. Perfekt start på dagen. Nu sidder knægten og kloger 

sig med en af vennerne. Topunderholdning!” (Anders Samuelsen) 

 

”bliver underholdt af horsens ungdomsklubs mange unger der viser alt hvad de kan fra dans 

til musik:-D med den slags unger er der håb for landet. . . ” (Anders Samuelsen) 

 

”har været i Birkerød og samle underskrifter ind. Der var rigtig mange søde mennesker. 

Aftenen står på 30 års fødelsdag :-) TILLYKKE Jonathan.” (Simon Emil A.) 

 

”glæder sig til Johnny Deluxe-koncert i aften.” (Simon Emil A.) 

 

”skal til min svigerfars bisættelse. Trist dag i Roskilde.” (Simon Emil A.) 

 

”satser på (for første gang i lang tid) at skulle lave mad i aften.” (Inger Støjberg) 

 

”skal have familien på besøg.” (Inger Støjberg) 

 

”Har endelig fra fra Borgen, nu er det hjem til min kære BA-opgave:-(.” (Anne Hansen) 

 

”Skal snart til Silkeborg og holde påskeferie - glæder mig helt vildt til 6 dages opvardning af 

Jette mor!” (Anne Hansen) 
 

”Glæder sig til at komme i teateret med pigerne..” (Anne Hansen) 

 

”Skal i byen i århus i aften:-).” (Anne Hansen) 
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Bilag 6. - Den Web 2.0’ish mikroblog-kategori 

 

Den Web 2.0’ish 

 

”Kan nogen forklare mig, hvad det er med de der kække Twitternavne? Minder det ikke lidt 

om det vi gjorde i 90'erne med vores email-adresser”. (Ida Auken) 

 

”Aston Kutcher har lige slået CNN med 1 million follows på twitter - der er vist lidt vej endnu 

fra mine 184...”. (Ida Auken) 

 

”synes at du skal melde dig i i face-gruppen 'Vi vil ikke bo i en skodby!'” (Klaus Bondam) 

 

”spørger om der er nogen der har et bud på hvordan en cykel-smiley kunne se ud. En FB-ven 

foreslår 0^0. Har du et bedre forslag?”(Klaus Bondam) 

 

”har lige lavet en brush op på Twitter... Første gang siden november 2005... Once upon a time 

a firstmover... ” (Søren Pind) 

 

”Twit giver mening nogle gange og andre gange ikke. Prøv det, leg, lær - Tak for super 

tankevækkende og konkrete input om twitter. Go' nat!” (Margrethe Vestager) 

 

”Skal i Deadline om twitter. Kloge mænd har fundet ud af, at twit er meningsløs spild af tid, 

useriøst. Jeg er uenig. Input til debatten?” (Margrethe Vestager) 

 

”'Hvordan kan man leve i Danmark - en håndbog' - de mange gode råd (tak) til nye danske 

statsborgere kan samles på www.radikale.net Deltag” (Margrethe Vestager) 

 

”Velkomstfest for nye statsborgere. Velkommen! Og tillykke til os. Hvad er dit bedste råd til 

de nye statsborgere ?” (Margrethe Vestager) 

 

”Nyder humorfuglen der har sit voliere bag på Politiken. Dejligt at det er så klart at twitteri 

handler om fugle, især spinatfugle :-)” (Margrethe Vestager) 

 

”Tak for lærerige og tankevækkende råd og kommentarer. God karma på twitter. Leve 

mangfoldigheden!” (Margrethe Vestager) 

 

”Forstår på Computerworld at jeg twitter forkert. Der er ikke dialog nok. Det tager jeg til mig. 

Det der er, gør jeg selv. Måske flere måder.” (Margrethe Vestager) 

 

”Twitter spiller sammen med Facebook. Twitter blev brugt meget under Obamas kampagne. 

Selv blev jeg introduceret for nogle uger siden.” (Margrethe Vestager) 

 

”Lige nu tester jeg twitter?” (Margrethe Vestager) 

 

”hvis du kunne stille et spørgsmål til statsminister løkke - hvad ville du så spørge om?” 

(Anders Samuelsen) 

 

”Liberal Alliances erhvervsklub afholder sit første møde på mandag 20/4 kl 17:00, for 

medlemmer og andre liberale med erhvervsinteresser. Hvis du vil deltage, så send mig lige en 

besked.” (Anders Samuelsen) 
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”lytter til løkkes første tale som statsminister. hvad synes du er godt? og hvad er skidt?” 

(Anders Samuelsen) 

 

”twitter løs her: http://twitter.com/anderssamuelsen.” (Anders Samuelsen) 

 

”har deltaget i et inspirerende døgn med fokus på de muligheder sociale medier giver. Hvad er 

dit bedste eksempel?” (Anders Samuelsen) 

 

”er kommet på twitter. Følg med her: https://twitter.com/anderssamuelsen.” (Anders 

Samuelsen) 

 

”spørger videre: hvem så du gerne stillede op til antiradikaliserings-konferencen? Hvem 

kunne give et konstruktivt bidrag til integration?” (Anders Samuelsen) 

 

”spørger: kan wilders lære os noget om antiradikalisering? hvad mener du?” (Anders 

Samuelsen) 

 

”er rasende over forholdene på nørrebro. også politifolk rammes nu. straffen for at bære våben 

bør mindst fordobles. . . . hvad synes du ?” (Anders Samuelsen) 

 

”opfordrer alle til at blogge med Lars Seier Christensen på 

http://www.liberalalliance.dk/blog/lars/.” (Anders Samuelsen) 

 

”takker for debat. Nu afstemning: bortset fra topskat hvad er værst: a. multimedieskat b. 

pensionskat c. lagerbeskatn d. gulpladeskat e. slikskat f. andet.” (Anders Samuelsen) 

 

”vil gerne vide hvad du synes er det væste ved skattereformen. er det multimedieskatten, 

lagerbeskatning, særskat på pension eller . . ?” (Anders Samuelsen) 
 

”er spændt på Løkkes tale i morgen. Hvad håber du, at han siger noget om?” (Simon Emil A.) 
 

”Er det bare mig - eller var der folk fra K, der mente det modsatte dengang tegningsagen kørte 

på de høje nagler? Points til dem, der har gode K-citater fra dengang. MvH Simon Emil.” 

(Simon Emil A.) 

 

”er ved at lære at tweete. Se mere på www.twitter.com/SimonEmilAmmitz” (Simon Emil A.) 

 

”synes, at det er svært at læse netnyheder i dag. Der er de oplagte aprilsnarhistorier - men der 

er godt nok også mange grænsetilfælde. Er der nogle historier fra i dag, som du er i tvivl om 

er gode nok?” (Simon Emil A.) 

 

”er lige kommet på Twitter. Sorry, at jeg ikke var i første led :-) 

https://twitter.com/SimonEmilAmmitz” (Simon Emil A.) 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitter.com/anderssamuelsen
https://twitter.com/anderssamuelsen
http://www.liberalalliance.dk/blog/lars/
http://www.twitter.com/SimonEmilAmmitz
https://twitter.com/SimonEmilAmmitz
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Bilag 7. - Den selvpromoverende mikroblog-kategori 

 

Den selvpromoverende 

 

”Har fået ny hjemmeside - så kig forbi www.idaauken.dk ved lejlighed :)”. (Ida Auken) 

 

”har i dag mødt alt fra New Yorks Real Housewifes til entreprenante hjemløse. Se 

www.idaauken.dk”. (Ida Auken) 

 

”skal i salen og diskutere SF's Naturplan for Danmark i eftermiddag (kan ses på DR2 til kl. 17 

og derefter på nettet)”. (Ida Auken) 

 

”er på vej til 'Brunch' på TV-Lorry for at tale om Facebook og Nørrebrogade. Jeg er glad for 

den meget aktive debat her og på bondam.dk”. (Klaus Bondam) 

 

”løber med i Forårsklassikeren i Valby Parken på søndag. Læs mere på bondam.dk. God 

solrig weekend til alle.” (Klaus Bondam) 

 

”viser rundt på rådhuset d. 20. april kl. 16.30-18 og d. 29. april kl 12-13.30. Meld jer til på 

leneni@tmf.kk.dk og få et kig over vores smukke by fra rådhustårnet”. (Klaus Bondam) 

 

”siger tak for samarbedet med Ritt . . . så længe det varede. Læs mere på bondam.dk”.(Klaus 

Bondam) 

 

”synes du skal læse Københavns nye CO2-neutrale Klimaplan. Læs mere på bondam.dk.” 

(Klaus Bondam) 

 

”synes du skal se Deadline i aften. Jeg er i studiet omkring afkriminalisering af hashsalg.” 

(Klaus Bondam) 

 

”er glad for at vi her til aften på Københavns Rådhus har indgået en aftale der bl.a. sætter 

gang i en omlægning til vindenergi og flere vindmøller. Læs mere onsdag på bondam.dk.”. 

(Klaus Bondam) 

 

”synes, det er vildt, så lavt venstrefløjen vil synke - tjek selv kommentarerne på min blog i 

berlingske her” (Søren Pind) 

 

”er snart på vej i Monopolet...” (Søren Pind) 

 

”tænker 3 dage i frankrig - og 56 venneanmodninger. Hvad sker der...?:-)” (Søren Pind) 

 

”PS: skal i 'Debatten' kl. 20 om den økonomiske krise.” (Margrethe Vestager) 

 

”PS: jeg har skrevet ugebrev om, hvad jeg synes en ny regering i hvert fald skal kunne. Tjek 

det på www.radikale.net og bidrag til drømmen.” (Margrethe Vestager) 

 

”Det er mig selv. Beklager selvfølgelig stavefejl, slåfejl, underlige forkortelser osv ;-) Og at 

der kan gå kort og langt mellem opdatering.” (Margrethe Vestager) 

 

http://www.idaauken.dk/
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”Tvangsægterskaber og æreskriminalitet skal stoppes nu! Læs mere i mit ugebrev på 

radikale.net.” (Margrethe Vestager) 

 

”Har lige åbnet 'den skarpe skole'. Der er fuldt hus - mange jeg kender, mange nye. Tegner 

konstruktivt.” (Margrethe Vestager) 

 

”Har lige lavet optagelser til 21-eren om twitter. ;-) se det!” (Margrethe Vestager) 

 

”Har lige gjort ugebrev om bande plan færdigt. Utraditionel vinkel på at stoppe rekruttering. 

Bliver sendt ud om lidt. Tjek radikale.net.” (Margrethe Vestager) 

 

”har lige fået en buket blomster fra et par lettede rare ejere af en bil på gule plader . . . det er 

faktisk for sjældent jeg får rigtige blomster! :-).” (Anders Samuelsen) 

 

”vi fik ikke fjernet ml.skat for 3 mia. men vi fik fjernet gulpladeskat for i alt 10 mia. Ikke 

dårligt for 2 mandater! glæd jer til vi sidder på de afgø...” (Anders Samuelsen) 

 

”skal i deadline 22.30 om a-kraft og i 19-nyhederne om regeringens modstand mod at 

fremrykke skattelettelser.” (Anders Samuelsen) 

 

”synes det trist at VKO endnu ikke har sagt ja til LA's ønske om at lette skatten fra sommeren 

allerede! Jeg vil ikke lægge mig ned. Hvad synes du?” (Anders Samuelsen) 

 

”siger skattelettelser til sommer. . . .tjek: 

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1631137.ece eller www.jp.dk.” (Anders Samuelsen) 

 

”angriber multimedieskat i jp i dag.” (Anders Samuelsen) 

 

”har været i DR2-Debatten og diskutere frihed, forbud og forebyggelse. Du kan selv se 

udsendelsen på http://www.dr.dk/dr2/debatten” (Simon Emil A.) 

 

”gør opmærskom på sin klumme på 180grader.dk om modstanden imod Big Mother-

samfundet” (Simon Emil A.) 

 

”skal holde tale i åbningsdebatten senere i dag. Der vil jeg tage fat på, hvad jeg mener, at det 

nye borgerlige projekt bør være: Bedre velfærd kræver reformer. Mere frihed og færre forbud. 

Bedre integration og mere retssikkerhed. Gode indfald eller kvikke citater modtages som altid 

med kyshånd” (Simon Emil A.) 

 

”skal i debat om Etisk Råd kl. 7:50 på P1.” (Simon Emil A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jp.dk/indland/indland_politik/article1631137.ece
http://www.jp.dk/
http://www.dr.dk/dr2/debatten
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Bilag 8. - Den ironisk politiske mikroblog-kategori 

 

Den ironisk politiske 

 

”Ønsker New York tillykke med, at byen nu har en produktion på 2 MW solceller (svarer til 

en mindre vindmølle) - det må da kunne gøres bedre!”. (Ida Auken) 

 

”Hurra for Joe Biden, der aldrig bliver mere poleret, end at f-ordet kan snig sig ud for åben 

mikrofon”. (Ida Auken) 

 

”Håber, at Køge var behørigt imponeret, da Bendt ankom i sin limousine”. (Ida Auken) 

 

”Stort tillykke til min gode kollega og ven, Karen Ellemann. Tror, vi er gået væsentlig op i 

Karen-niveau på den post :)”. (Ida Auken) 

 

”min Facebook foreslår mig, at jeg kan blive fan af Lars Løkke...øhhh..lige et øjeblik...lad 

mig lige tænke...hvem er det nu det er...”. (Ida Auken) 

 

”Farvel Fogh. Jeg er nok en af dem, der ikke kommer til at savne dig”. (Ida Auken) 

 

”takker Venstre for underholdning på højt niveau”. (Ida Auken) 

 

”tæller sekunderne før Karen Jespersen fuldender rejsen og melder sig ind i DF”. (Ida Auken) 

 

”ønsker Nyliberal Alliance tillykke med deres store sejr i dansk politik: 600.00 svinende biler 

slipper for en afgift”. (Ida Auken) 

 

”ser på et lille redningsskib og fire pirater og tænker, om ikke den vestlige verden har behov 

for at udvise "en betydelig brutalitet"” (Søren Pind) 

 

”har tændt alle lys i hele sit hus...” (Søren Pind) 

 

”tænker de interne socialdemokratiske målinger må have været rædselslæsning...” (Søren 

Pind) 

 

”Mon anledningen er HCA' fødselsdag: Anders meddeler, at han er klar til at flyve ud af 

andegården. Svanesang for VKO?” (Margrethe Vestager) 

 

”Det vil være fair med et valg nu. Fogh sagde ikke sidst at han var aktivt jobsøgende og 

'kontrakten' i kontraktpolitikken er vel med ham?” (Margrethe Vestager) 

 

”Tænk at høre Lene Espersen beklage overpriserne til de private sygehuse. Hun har selv 

medansvar - gennem 8 år!” (Margrethe Vestager) 

 

”Jeg kan godt lide Foghs klimaafslutning: if we fail to act we fall - måske en forudsigelse om 

vko?” (Margrethe Vestager) 
 

”Autoriteten løber fra Fogh som mascara i regnvejr... Læs "Farvel Fogh" på 

http://tinyurl.com/dbbxmp.” (Margrethe Vestager) 

http://tinyurl.com/dbbxmp
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”sidder i folketingssalen og lytter til pia k og henrik sass der kæmper om at være mest socialt 

retfærdig. Det lyder om en plade der er gået i hak. :-).” (Anders Samuelsen) 

 

”er i et sommerhusområde med et hav af dannebrogsflag. og har er ikke mange df'ere - så det 

parti ejer stadig ikke det smukke flag :-).” (Anders Samuelsen) 

 

”synes, at det er ironisk, at vore svenske brødre ny skal se med undren på forbudsDanmark” 

(Simon Emil A.) 

 

”smiler skævt ved tanken om at oppositionen endnu engang kræver nyvalg. Det glemte de sgu 

i 93, da Nyrup kom til. (Og i 72 da Anker kom til. Og i 62 med Krag. Og i 60 med 

Kampmann og i 55 med H.C. Hansen) forskellen: de var socialdemokrater...” (Simon Emil 

A.) 

 

”er spændt på at se, hvad der sker i København, nu hvor valget alligevel ikke skal være 

Droningen og De Syv Små Dværge...” (Simon Emil. A.) 

 

”tænker på om Bendt Bendtsens chauffør var kommet i fængsel og ministerbilen konfiskeret, 

hvis VKO's bandepolitik var vedtaget dengang :-)” (Simon Emil A.) 

 

”SF-S-RV og med EL med på slæb - jeg siger "velbekomme"” (Inger Støjberg) 

 

”synes at kvoter er noget man laver for fisk - ikke for kvinder. Kampdagen burde i DK bruges 

til at skabe ligestilling for indvandrekvinder frem for hippie flip.” (Inger Støjberg) 
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Bilag 9. - Den aktuelle mikroblog-kategori 

 

Den aktuelle 

 

”Ønsker Obama tillykke med de første 100 dage”. (Ida Auken) 

 

”Tænk at man skal føle sig mere tryg i New Yorks gader end i København. Stop så det 

skyderi NU!!!”. (Ida Auken) 

 

”Tillykke, Løkke. Håber, du er klar på en hård fight de næste to år :)”. (Ida Auken) 

 

”Heller ingen Fogh retur i dag. I morgen?”. (Ida Auken) 

 

”synes det skulle holde op med at sne.......NU!”. (Ida Auken) 

 

”synes det er MEGET interessant at Danske banks kursværdi nu er under det beløb de låner af 

staten....”. (Henrik S. L.) 

 

”siger tillykke til Fælledparken som fylder 100 år på dagen idag. Kom med til fest derhenne 

kl. 16.30 i eftermiddag. Og tak til A.P.Møllers fond som har givet 152. mio.kr. til at gi' 

Fælledparken en ansigtsløftning.” (Klaus Bondam) 

 

”synes du skal komme til P.I.N.K. i aften på First Hotel Skt. Petri. Det er en pre-event til 

Outgames. Læse mere i I Byen i dagens Politiken.” (Klaus Bondam) 

 

”synes det er GODT GÅET af alle københavnere der deltager i DNs Store Renholdelsesdag. 

Tak for hjælpen!” (Klaus Bondam) 

 

”vil minde dig at der er gratis morgenbrød på Dr Louises Bro her til morgen i anledning af 'Vi 

cykler til arbejde'-kampagnen. Godmorgen.” (Klaus Bondam) 

 

”håber vitterlig for ALLE parter at der snart kommer klarhed over alt det med Fogh og 

NATO.” (Klaus Bondam) 

 

”smiler over at solen også skinner idag.” (Klaus Bondam) 

 

”ser frem til aftenens stormøde på Nørrebro. Vi vil ha' lov til at bo i fred, ro og tryghed på 

Nørrebro!” (Klaus Bondam) 

 

”ligger i sygesengen med (svine)influenza og glæder sig over, at sæt lys i vinduet 4. maj 

kredsen har fordoblet sit medlemstal til over 1300 på blot få dage!” (Søren Pind) 

 

”håber vi bliver mange til 1. maj. Jeg skal tale nogle forskellige steder. Måske mødes vi?” 

(Mette Frederiksen) 

 

”Super vejr til 1. maj - god dag til alle i Fælledpark og andre parker! Ikke social-liberal 

festdag, så jeg taler ikke i dag, men lytter ;-).” (Margrethe Vestager) 

 

”Sidder og venter på sommerdæk til bilen. Til lykke til de nye ministre, der får en til at køre 

med sig. Jeg er nu glad for at køre selv ;-).” (Margrethe Vestager) 
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”Det er nu særligt at Danmark får en ny statsminister. Og så på en søndag. Gad vide hvad 

Løkke tænker lige nu? Nervøs, glad, selvsikker?” (Margrethe Vestager) 

 

”Sikke en dag! Frem og tilbage. Så fik han det job. Til lykke! Har fejret det som Fogh sikkert 

vil: løbet en dejlig tur i solen.” (Margrethe Vestager) 

 

”Se Løkke Rasmussens ministerliste på www.radikale.net ;-).” (Margrethe Vestager) 

 

”så skal vi have ny statsminister. bliver dk mon mere liberalt af det?” (Anders Samuelsen) 

 

”synes, at det er uværdigt med buhende DSU'ere, når Danmark får en ny statsminister. Vi kan 

være uenige - men lad os dog glæde os over, at der er demokrati i DK.” (Simon Emil A.) 

 

”siger tillykke til Fogh - lad os nu få Løkke. Spændende at se den nye regering.” (Simon Emil 

A.) 

 

”Stor dag i vente for Lars Løkke! Hjerteligt tillykke, Lars - du bliver en rigtig god 

statsminister!!!” (Inger Støjberg) 

 

”STORT TILLYKKE til Anders Fogh og til Danmark!” (Inger Støjberg) 
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Bilag 10. - Den poetiske, ordspillende mikroblog-kategori 

 

Den poetiske, ordspillende 

 

”synes det er GODT GÅET af alle københavnere der deltager i DNs Store Renholdelsesdag. 

Tak for hjælpen!” (Klaus Bondam) 

 

”nyder søndag, solskin og aviser . . . og er lykkelig over at der lader til at være lys forude.” 

(Klaus Bondam) 

 

”tænker, det bliver en Løkkelig tid. 80er-retro, hvor solen altid skinnede. Schlüters Danmark:-

)” (Søren Pind) 

 

”'Æreskriminalitet': kriminalitet hvor motivet er at gerningsmanden føler sin ære krænket. 

Egentligt et underligt ord.” (Margrethe Vestager) 

 

”Hængepilen fosser grønt, kastagnen folder sig forsigtigt ud. Også dem der sov på bænkene. 

Glædelig påske!” (Margrethe Vestager) 

 

”Ro. Skrald bliver hentet. Der er ikke engang sirener. Snegle ikke bare langsomt på vej, de 

går også i cirkler på grusede stier. Go' morgen?”(Margrethe Vestager) 

 

”Solen dryppede i vandet. Troldænderne har dannet par. Karlo også glad på en lang tur. Go' 

morgen!” (Margrethe Vestager) 

 

”Jeg skal godt nok lige vende mig til sommertid! Tågen er tyk over København. Cyklister 

uden lys er næsten usynlige. Go' morgen!” (Margrethe Vestager) 

 

”Sol i vandet under hejren, solsorten går amok, skvalderkålen lige på vej op. Nok ikke en god 

ide at spise den herinde i byen?” (Margrethe Vestager) 

 

”Go' morgen! Det har vist regnet hele natten - luften var som vasket. Fin  efter en god radikal 

dag i går.” (Margrethe Vestager) 

 

”Svanerne sov. Store hvide hovedpuder der flød på vandet. En vinduespudser er allerede i 

gang. I dag til Stege og Vordingborg. Go' morgen!” (Margrethe Vestager) 

 

”Røgen stiger lige op. Blishøns, troldand og lappedykker. En mand sover på en bænk. Det 

hele er morgen i København. Go' morgen!” (Margrethe Vestager) 

 

”Sol, blæst, blå himmel - dejlig morgentur inden en lang dag med møder.” (Margrethe 

Vestager) 

 

”Løbetur. Tåge og støvregn. Blidt vejr, stille morgen. Fridag!” (Margrethe Vestager) 

 

”nyder at fuglene for alvor er ved at komme i form og humør :-).” (Anders Samuelsen) 

 

”tænker svineinfluenza er overvurderet, Borgerligt Centrum er undervurderet. Vi må have 

vurderet, hvordan vi ændrer vurderingerne.” (Simon Emil A.) 
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”tænker på at banderne har brug for en anti-taber-plan. Hvordan får vi gjort tabere til vindere, 

så vi ikke taber dem på gulvet...Gode idéer modtages med kyshånd.” (Simon Emil A.) 
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Bilag 11. - Den humoristiske mikroblog-kategori 

 

Den humoristiske 

 

”Overvejer at pine SoHos indbyggere med en lille 1. maj tale ud af vinduet” (Ida Auken) 

 

”Mon forebyggelseskommissionen vil have alle landets mænd til at spise noget mere "frygt og 

grønt", som en ven forleden kom til at sige..?”. (Ida Auken) 

 

”Hvor meget Khat mon de somaliske pirat-fangevogtere havde tygget denne gang?”. (Ida 

Auken) 

 

”sender en uforbeholden hyldest til Køge Slamsuger!!”. (Henrik S. L.) 

 

”foreslår en vindmølle på toppen af rådhustårnet. Læs mere på bondam.dk” (Klaus Bondam) 

 

”tænker som den hypokonder han er: "Kan man virkelig have svineinfluenza, hvis man ikke 

har været i Mexico, Amerika eller ikke er et svin?..."” (Søren Pind) 

 

”I cirkus med familien. Fantastisk! Jeg er vild med cirkus - måske derfor jeg er i politik ;-).” 

(Margrethe Vestager) 

 

”http://twitpic.com/2rbc7 - Hjemmebagt 'Farvel Fogh'-kage var populær på den radikale gang. 

Sådan her så den ud inden den forsvandt.” (Margrethe Vestager) 

 

”Klebager slåfejl+!” (Margrethe Vestager) 

 

”opfordrer alle til at tjekke papirudgaverne af jyllandsposten eller børsen i morgen. Søg og I 

skal finde :-).” (Anders Samuelsen) 

 

”er glad for, at folk var mere søde end røde, da vi samlede underskrifter ind i Fælledparken i 

dag:-).” (Simon Emil A.) 

 

”husker folk på fulgeinfluenza, SARS, kogalskab og andre gange, hvor verden ikke gik under. 

Har jeg glemt noget?” (Simon Emil A.) 

 

”skal diskutere forbudskomm... sorry... forebyggelseskommissionens anbefalinger i Debatten 

på DR2 i aften kl. 20” (Simon Emil A.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://twitpic.com/2rbc7
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Bilag 12, - Interviewguide 

 
Tema 

 
Forskningsspørgsmål Interviewspørgsmål 

Indledende spørgsmål  - Hvilke overvejelser gjorde 

du dig, inden du oprettede 

dine digitale profiler? 

 

- Har du defineret nogen 

entydige mål med dine 

digitale profiler? 

 

1. Personlig branding Hvorfor og hvordan brander 

politikerne sig gennem Web 

2.0 medierne? 

 

 

- Hvad er for dig et stærk 

personligt brand? – du må 

gerne nævne eksempler. 

 

- Gør du noget bevidst for at 

differentiere dig – vise dig 

som noget unikt? 

 

- Ser du din profil som et 

strategisk værktøj til at 

profilere dig selv? 

 

- Hvor stor en rolle mener 

du, at kendthedsfaktoren 

spiller i vælgernes 

bevidsthed i dag? 

o Hvordan kan dine 

digitale profiler 

være med til at 

synliggøre dig over 

for vælgerne? 

 
2. Det politiske arbejde Hvad betyder Web 2.0 for 

det generelle politiske 

arbejde? 

 

 

 
 

- Hvordan har dit politiske 

arbejde ændret sig med 

fremkomsten af Web 2.0? 

 

- Føler du, at grænsen 

mellem det offentlige og 

det private er blevet 

udvisket? 

 

- Er Web 2.0 medierne efter 

din mening en tidsrøver i 

dit politiske arbejde? 
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3. Kommunikation Hvilken indflydelse har Web 

2.0 på kommunikationen 

mellem politiker og borger? 

 

 

- Kan det blive for meget 

med borgernes aktive 

indblanding i den politiske 

dagsorden? 

 

- Har ændringen i 

kommunikationen stillet 

nye krav til dig som 

politiker? 

 

- Er du bevidst om 

budskaberne i dine 

statusopdateringer? 

 

4. Online-identiteter Hvordan sikrer politikerne 

sig, at de får skabt en online-

identitet via Web 2.0, der 

tilfører personen værdi? 

 

- Hvordan sikrer du dig, at 

dine profiler får 

kommunikeret dine 

værdier og dit politiske 

brand ud? 

 

- Hvordan forsøger du at 

skabe dig en interessant 

profil? 
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Bilag 13. - Interview, Ida Auken 

 

 

Transskription af interview med Ida Auken d. 12.03 2009 

 

Hvilke overvejelser gjorde du dig, inden du oprettet dine digitale profiler? 

 

(I1) 

Altså, jeg lavede Facebook lige inden valgkampen i 2007. Så det blev meget hurtigt klart for 

mig, at det ikke blev en privat siden, men en offentlig side, men som godt må være personlig. 

Fordi jeg prøver altid at få den skelnen mellem offentlig og privat. Så jeg har f.eks. ikke 

skrevet, at jeg er gift, og hvem jeg er gift med, men de må gerne vide, at jeg går til tango og 

spinding, og at jeg interesserer mig for kunst og musik og sådan noget. Men så prøver jeg 

ligesom at holde mit privatliv ude af det, men være personlig og være til stede. Og så er det 

klart, at jeg har oplevet, at folk bruger Facebook helt anderledes end jeg. Der er en masse af 

mine venner der ved, hvad jeg laver, og jeg bliver hver gang overrasket over, hvor de ved det 

fra. Og det er fordi, de læser de der ”feeds”, og det gør jeg ikke, fordi jeg ”feeder” for 3000 

mennesker. Så jeg når ikke at læse dem, eller jeg tænker ikke så meget over det. 

 

Men din blog er så mere personlig, for der har du bl.a. et billede af din mand 

 

(I2) 

Ja, det har jeg. Men det har jeg faktisk overvejet at fjerne. Det ligger på en af undersiderne. 

Det har jeg faktisk tænkt på at tage væk, fordi det var noget, jeg lagde op, før jeg kom ind (ind 

i Folketinget, red), og der var ikke helt så meget pres på. Men nu er det blevet sådan, at 

medierne gerne vil ind i mit hjem hele tiden. Heldigvis så har vi lavet en regel for længe siden 

om, at vi ikke vil have kamera inden for døren, og det gør det lidt lettere at skelne. Der kan 

jeg sige, at det private starter ved min dørtærskel, og det skal det nok også gøre i forhold til 

det der (de digitale profiler, red). Så det kan være, at jeg fjerner det der billede.  

 

Der er jo opstået et krav om, at man gerne vil se den hele politiker og dermed også mennesket 

bag politikeren – synes du det er svært at skelne mellem den offentlige og private sfære? 

 

(I3) 

Ja, det er rigtig svært. For to uger siden havde jeg en uge, hvor Aftenshowet ville ind i mit 

hjem og se mine elinstallationer, Ekstra Bladet ville ind og se mit køleskab og Alt for 

Damerne ville ind og se mit badeværelse. Og heldigvis havde vi den der regel. Men prøv at 

forestille jer, hvis jeg havde sagt ja. Så havde jeg i løbet af en uge haft tre hold ind i mit hjem 

og udstillet alt på en eller anden måde. Og det er jeg glad for, at jeg ikke gjorde. Men jeg har 

haft Søndagsavisen med til tango i samme uge, og jeg fik flyttet det der med Alt for Damerne 

herind (på Christiansborg, red), fordi min toilettaske er altså ikke privat. De må godt vide, 

hvad for noget make-up jeg bruger, og så kunne jeg snakke lidt om kemi og sådan noget. Jeg 

prøver altid og putte noget politik ind i de der ting, så det ikke bliver helt overfladisk. Så kan 

jeg sige, at det kan være svært at være moderne kvinde, når man gerne vil havde den lækre 

make-up, og det andet man kan få, det lugter af mormor. Så kan man snakke lidt om det.  

 

Har du inden du oprettede din profil haft defineret nogle mål? 

 

(I4) 

På Facebook 
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Ja og blogs… 

 

(I5) 

Min blog fik jeg faktisk allerede i 2005, sidste gang der var valg, fordi jeg har en meget 

fremsynet ven. Så jeg var en af de første, som havde en blog. Men nej, og jeg tror heller ikke, 

at det gik op for mig før efter valget, hvor meget min hjemmeside var blevet brugt. For jeg 

kunne godt mærke, at der var et eller andet i gang, som jeg ikke kunne have nået i København 

og sprede det budskab ved min tilstedeværelse. Der skete et eller andet. Og så var det, at jeg 

pludselig opdagede, jeg havde lavet sådan en lille film, at den var blevet set 4000 gange. Og 

så tænkte jeg bare: ”oh my God”. Altså, hvor vildt er det! Der er et eller andet her. Og der var 

mange i sidste valgkamp, som ikke helt havde forstået, hvor meget de der sociale medier de 

betyder. 

 

Ja, for SF havde jo lagt 80 % af kampagnemidlerne på nettet, så der må have været en eller 

anden strategi eller et eller andet mål med det. 

 

(I6) 

Ja, men det var SF centralt. Men der er lavet en undersøgelse fra IT_Universitetet, som har 

vist de mest brugte sites i valgkampen. Nummer et det var Enhedslisten, som havde lavet 

sådan en film. Og nummer to var Anders Foghs blog, nummer tre var Villy Søvndals blog, 

nummer fire var en film, de Radikale havde lavet, og nummer fem det var min blog. Og det er 

jo ret vildt, at den, som en ukendt kandidat, kunne komme derop. Jeg tror også, det var fordi, 

det kunne gå over TV2‟s hjemmeside, hvor man kan se de fem mest sete sites, og hvis jeg så 

fik mine venner om morgenen til at logge ind, så lå jeg altid på top fem. Så klikkede folk altid 

på den, og så kunne jeg blive deroppe, og så tror jeg af den vej, at der kom mange over på min 

side.  

 

Hvad mener du er et stærkt personligt brand? 

 

(I7) 

Der er mange, som gerne ville have, at jeg skulle have en stor social profil og en grøn profil. 

Og jeg var faktisk sådan lidt, nej, jeg tager den grønne profil, fordi så ved folk, hvad jeg er. 

Og jeg er medlem af SF, så derfor får jeg ligesom givet, at jeg også har den sociale profil. Så 

jeg lagde mig meget klart fast på en grøn profil inden valgkampen, og alt mit valgmateriale 

skrev sig op af klimaforandringer, miljøtech - alle de her muligheder, der er i det grønne. Så 

det gjorde jeg meget bevidst, og jeg tror egentlig, at jeg tænker meget over min profil, fordi 

man skal passe lidt på den. Jeg ser den så også til gengæld måske lidt som en figur ved siden 

af mig, som både kan blive ophøjet og jordet totalt, uden at det går for meget på enten min 

forfængelighed eller mine nerver.  

 

Så du er ret strategisk omkring din profil? 

 

(I8) 

Jeg er bevist om den. Jeg tror ikke, jeg er strategisk: Jeg prøver egentlig og være spontan og 

være mig selv. Og de ting, jeg skriver på min Facebook – det er klart, der er nogen ting, jeg 

rydder ud – men jeg prøver egentlig at være mig selv i det, jeg skriver, for ellers tror jeg, at 

folk kan lure det.  
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Så det du gør for at differentiere dig fra dine konkurrenter det er at være meget bevist om, 

hvad du gør og være personlig i det, du kommunikere ud? 

 

(I9) 

Ja præcis, og så lidt humor bruger jeg også. Altså, der på min Facebook prøver jeg at være 

sådan lidt let i tonen. Altså, ikke så forarget eller sådan. Men gerne rimelig hård i mine 

budskaber. Det må godt stå ret klart, hvad jeg mener. Men jeg prøver at gøre tonen lidt let. 

For det har måske været en af de fordomme, der har været om venstrefløjen, at det er sådan 

nogen, der går og råber: ”ALARM” og ”I er dårlige mennesker, hvis ikke I mener det samme 

som os”. Og det har jo gjort, at man næsten ikke har kunnet sige noget som helst om miljøet 

eller noget som helst om at gøre noget for nogen andre, uden at man lød som bedrevidende. 

Så derfor har jeg prøvet at lægge en tone, som jeg prøver at være meget klar om, at den skal 

være let, men rimelig hård. Jeg har sådan en ting, jeg siger til mig selv i alle sammenhænge, 

hvor jeg optræder: ”hovedet koldt, hjertet varmt og krudtet tørt”. Jeg skal ikke blive opildnet 

og miste mit temperament, men hjertet skal også være varmt, så man skal også kunne mærke, 

at det her mener jeg altså. Og så krudtet tørt – jeg skal have mine fakta på plads og skyde 

rimelig hårdt. Jeg skal kunne ramme med det, jeg skyder med. Jeg skal ikke bare skyde i alle 

retninger. Det skal sidde rimelig hårdt. Så det kan man godt sige er en måde, jeg prøver at 

brande mig på - eller ikke at brande mig. Men jeg prøver at sige, at det er den måde, som jeg 

vil fremtræde på. 

 

Så hvad er for dig et stærkt politisk brand? 

 

(I10) 

Troværdighed, humor og at man er faglig dygtig.  

 

Hvor stor en rolle tror du, at kendthedsfaktoren spiller på de digitale medier? 

 

(I11) 

Den spiller en enorm rolle. For man skal have noget, der trækker folk over på ens side, og der 

er ingen tvivl om, at jeg havde en enorm fordel ved, at jeg hed Auken. Folk tænkte, hvem er 

nu det? Det ville de godt lige se. Så tror jeg så til gengæld også, at det de skal møde skal være 

ordentligt. Og man kan sige, efter valget har jeg så skulle slås med at ryste det af mig igen. 

Altså, alt det jeg fik i valgkampen, det har jeg så skulle ryste af mig igen og vise, at jeg er en 

anden person og gøre tingene på min måde og ikke bare er her, fordi hun er et barn af en eller 

anden, der har fået en let vej ind.  

 

Så det betyder noget at være synlig? 

 

(I12) 

Ja, helt klart. En valgkamp er jo - når folk står derinde og stemmer. Så stemmer de enten på et 

parti eller på nogen, de kender, og der tror jeg, at have et navn folk kender betyder alt. Og der 

tror jeg også, at en valgplakat betyder noget. Der er mange valgforskere, der altid finder ud af, 

at de ikke betyder noget, fordi de spørger folk: ”har du nogensinde ændret din stemme ud fra 

en valgplakat”?  Og så siger alle jo nej. Men man skal jo vide, hvem der stiller op, og man 

skal vide, at de findes. Så den synlighed – jeg tror, de valgplakater betød ret meget. Jeg var i 

byen en aften, og jeg mødte nogle folk, som rendte rundt med en af mine plakater og har 

været i byen med den to dage i træk. Og det var sådan noget, hey, det er sgu da lidt sjovt. Og 
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det er sådan nogle oplevelser, der siger mig, at den plakat selvfølgelig betyder noget – at folk 

opdager, man er der. De fortæller sikkert en sjov historie videre til deres venner, som så 

måske lige går ind og kigger på ens hjemmeside. Og der er det med Auken rigtig godt, for det 

kan folk huske. Auken forbinder folk med noget politik.  

 

Hvordan har dit arbejde ændret sig, efter alle disse Web 2.0 medier er kommet frem? 

 

(I13) 

Jeg bruger nok mere tid på Facebook, end jeg gjorde før i tiden. Og mere end jeg nogensinde 

har brugt på min hjemmeside. Og det er også fordi, jeg synes, det er lidt sjovt. Og det er en 

rigtig god måde for mig at være i kontakt med alle mulige mærkelige mennesker. Der er 

mange af dem, jeg er venner med, de er overhovedet ikke politisk enige. Så når jeg skal skrive 

et eller andet, så skal jeg lige til at tænke, hvem er det lige min modtagergruppe er? Så det 

skal heller ikke være for frelst eller for indforstået, at nu mener vi jo alle sammen sådan her. 

Jeg er godt klar over, at jeg taler ud i et rum, hvor det er lige så blandet som i en offentlig 

skare. Så jeg kan ikke bare sidde og tale til en lukket kreds af venner. Det bliver til et større 

publikum. Og jeg prøver ikke at komme med for mange småting, som ikke har med politik at 

gøre. Altså, i går havde jeg én med, at nu skal det holde op med at sne, nu. Men det er også 

bare for at sige, at en gang imellem kan jeg godt sige et eller andet, som ikke behøver at være 

politisk hver gang. Og det kan folk godt lide. De kommenterer jo på det.  

 

Men synes du så, at der er sket en markant ændring – at der f.eks. er opstået en eller anden 

form for direkte demokrati? 

 

(I14) 

Ja, det synes jeg faktisk. Jeg har skrevet et blogindlæg om det på et tidspunkt, om at jeg 

mener på en eller anden måde, at demokratiet er kommet tættere på.  

 

Vi kan se, at du nogle gange skriver, når du skal i Folketingssalen. 

 

(I15) 

Ja, og så skriver folk, når de har set det og kommenterer det. Og det synes jeg er rigtig rigtig 

sjovt. Og nogen gange undervejs kan jeg også nå at kommunikere med nogle folk, mens jeg 

sidder nede i salen. Jeg har haft en debat engang, hvor en fra Kommunernes Landforening 

skrev til mig med et argument, fordi han sad og så det på DR2, og så brugte jeg det argument 

direkte videre i debatten, og det synes han jo var fantastisk. Jeg skal jo selvfølgelig være 

rimelig sikker på, at han har ret – men det var jeg. Altså, det var sådan en teknisk ting, men 

den var rigtig god. Og det bruger jeg det helt bevidst til. Jeg havde en debat i tirsdags, hvor 

jeg havde en fagperson med, fordi det var et rigtig svært emne. Så han så med og skrev til mig 

undervejs, som jeg så samlede op i min opsamlende tale og tog alle hans pointer med. Og det 

synes jeg var en styrkelse både af demokratiet og mig som politiker. Og at jeg kan få flere 

med ind på mit hold, for det er ikke mig, det skulle gerne være et hold, det skulle gerne være 

en strømning, jeg repræsenterer. Jo mere fokus der kommer på personer, desto vigtigere tror 

jeg det er, at man har et bagland, og man repræsenterer nogen, og man ikke bliver forgabt i 

sig selv.  

 

Så tror du, at Web 2.0 kan være med til at skabe et nyt politisk engagement i befolkningen? 
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(I16) 

Det tror jeg helt sikkert. Man kan føle, at man er med. Man får lige den der personlige 

kontakt, og folk bliver vildt begejstret, når man svarer på deres Facebook-henvendelser. De 

synes bare, det er så vildt. Og det tager mig et minut. Men jeg passer den selv. Der er andre, 

der har andre til at gøre det. Der har jeg bare så meget min personlige stil, at det kunne jeg 

ikke. Så skulle det være en, som lige tænkte som mig – og det er sjældent, man finder det. Så 

den passer jeg selv. Men jeg kan godt mærke, at fordi jeg er på Facebook, når jeg så er på min 

blog, så har jeg det sådan lidt: ”kuk kuk, er der nogen?”. Der er meget ensomt, og jeg tænker 

– skriver jeg ikke bare ud i det tomme rum! Men nu skal jeg fire måneder til New York, og 

der har jeg tænkt mig at og prøve at bruge den aktivt og så sige, nu er Ida i New York. Her 

kan I læse måske næsten hver dag, hvad jeg går og laver. 

 

Bruger du nogle gange statusopdateringerne på Facebook til at henvise til indlæg på din 

blog? 

 

(I17) 

Nej, det kunne jeg nemlig godt gøre. Det har jeg tænkt på, men jeg har ikke fået det gjort 

endnu. Men jeg har haft så mange problemer med spam-kommentarer på bloggen, så mine 

kommentarer er modereret. Og når jeg så endda er lidt langsom til at godkende dem, så slår 

det jo al debat ihjel. Men mit nye site kan forhåbentlig klare det meget bedre. Og så håber jeg, 

at min facebook – det er jo svært at få ting ud af Facebook. Det er helt vildt let at få det ind, 

men svært at få det ud. Men nu prøver vi at arbejde på, at jeg kan få de statusopdateringer 

med over på min hjemmeside, for så er den også levende allerede.  

 

Det kan vi se, Klaus Bondam han har gjort på sin blog, og han henviser også ofte på 

Facebook til indlæg, han har skrevet på sin blog. F.eks. ”Klaus synes det er på tide, at hashen 

bliver frigjort. Se mit indlæg på bloggen. 

 

(I18) 

Ja, men åh det er så kedeligt også. Det må man altså ikke lave for meget af. Så bliver det lidt, 

her er en pressemeddelelse – læs den. Det skal virkelig være vigtigt. Jeg prøver også, når jeg 

skriver blogindlæg – jeg tror, så har jeg formastet mig til at lægge pressemeddelelser op, fordi 

jeg ikke har nået andet. Men jeg tror også, det er vigtigt at skrive noget om sig selv. I morges 

kom jeg til at sige til min mand, at jeg havde ligget vågenløs, og så slog det mig, at det var 

faktisk det, jeg havde gjort, for jeg vågner aldrig om natten. Og så tænkte jeg, at jeg bliver 

nødt til at skrive et blogindlæg om det her med at være vågenløs, fordi det er et fantastisk ord, 

og det er personligt. Og så kan jeg sige, at i morges sagde jeg til min mand, eller et eller 

andet. Så må man gerne have den der indgangsvinkel til tingene og så prøve at være personlig 

i det også. 

 

Vi har korresponderet lidt med Morten Messerschmidt, fordi vi bemærkede, at han havde 

lukket sin Facebook-profil helt ned. Han har svaret os, at det har han gjort, fordi det var for 

tidskrævende. Synes du også, at det tager for meget af din tid? 

 

(I19) 

Nej, slet slet ikke. Nogle gange er det selvfølgeligt lidt pinligt, at der ligger en 

statusopdatering, der er to dage gammel. Men hvis jeg skriver noget, der er meget aktuelt, så 

prøver jeg at huske på lige at gå ind og rydde den. Men nej, fordi man kan jo gøre det, når 

man er træt. Jeg gør det tit om eftermiddagen. Det er klart, det er nogen gange det, der gør, at 

jeg kommer en halv time senere hjem. Hvis jeg havde børn, så kan det godt være, at det ikke 
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var sådan, det ville fungere. Men nej, jeg synes ikke, det er for meget. Jeg synes, det er sjovt, 

og jeg kan rigtig godt lide at være i kontakt med folk på den måde. Og jeg vil også sige at før 

i tiden, der fik man kun de sure breve og de sure opringninger. Nu får man bare så meget 

”cheering” – altså, hvor er det godt, hvor er du god, og hvor er det fedt, at du kæmper for det 

og det, og jeg synes virkelig, at det er nogle vigtige sager, du sætter fokus på, og du gør det på 

en god måde. Det er bare så opbyggende! Det er så fedt at føle, når man får de der en, to sure 

mails én gang om måneden. Der var f.eks. en, der skrev til mig: ”Hvad rager det mig, hvornår 

dine veninder skal have børn. Du er lige så utålelig som din mor. Hilsen Knud Daggaard”. 

Det, jeg havde gjort, det handlede om luftforurening. Og så havde jeg fortalt, at jeg havde en 

veninde, der bor ud til Tagensvej, og jeg har en veninde, der bor i Gentofte. Og hvis man nu 

tager forskellen på deres liv, så vil den ene sådan sådan og sådan, og hendes børn vil kunne 

koncentrere sig dårligere og vil leve lidt kortere. Og det var han så blevet stiktosset over. Og 

før i tiden fik man kun sådan nogen, fordi det er dem, der tager sig sammen til at skrive. Nu 

får man al den der opbakning. Men jeg kan forestille mig, at Morten Messerschmidt får rigtig 

meget smidt i hovedet. Det gør folk altså stadigvæk, og det synes jeg er for dårligt. Det gør 

folk altså stadigvæk ved Dansk Folkeparti, og det tror jeg også er noget andet. Hvis man 

kigger på den der debatform, som er på de der avishjemmesider. Hvis det var sådan, det 

fungerede, så ville jeg altså også lukke ned. Det gad jeg altså ikke.  

 

Men synes du så, at det kan blive for meget med al den indblanding fra borgerne. At du hele 

tiden skal forholde dig til andres meninger omkring forskellige emner? 

 

(I20) 

Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare: ”the more the merry”, og når nogen skriver noget til 

mig, så siger jeg: ”gå ud på wall‟en og bland dig i debatten”. Tit behøver jeg ikke engang at 

følge op, så begynder de at diskutere med hinanden. Og jeg synes ikke, at jeg svigter de der 

debatter. Så skriver jeg nogen gange, at jeg har set, hvad I skriver. Jeg synes, det er sjovt at 

læse de der, og jeg vil gerne fortælle folk: ”bliv endelig ved”. Min eneste bekymring med 

Facebook det er, at jeg synes, at det er meget betænkeligt med den måde, de kan bruge alle 

ens oplysninger på. Jeg tror altså, de kan dø på det, hvis der kommer et rigtig godt alternativ, 

hvor der er lidt mere demokrati og retssikkerhed i det, så tror jeg faktisk folk forsvinder 

derover. Jeg ved ikke, om Twitter ville kunne det, men jeg tager én ting af gangen. Nu er jeg 

fortrolig med Facebook. Det eneste jeg er bange for, det er, om det ændrer socialiteten. Altså, 

om det ændrer den måde, vi er sammen på. For jeg havde en veninde, som synes, at det ikke 

var så længe siden, at vi havde set hinanden, men vi fandt ud af, at det var fire måneder siden. 

Men hun vidste alt, hvad jeg havde lavet. Hun havde følelsen af, at hun så sine venner, og det 

synes jeg egentlig er lidt uhyggeligt, at man kan få følelsen af, at man har set sine venner, 

fordi man følger med i deres liv på Facebook. Plus, at jeg tror, der er rigtig mange, der har 

lavet deres første profil for lige at se, om en eller anden gammel ekskæreste er der. Og det er 

ikke altid godt at møde sine gamle ekskærester. Og så er der noget andet noget. Det er det der 

med mødre og børn på samme Facebook. Det synes jeg er lidt betænkeligt. Jeg ville sige nej 

til min mor, hvis jeg var teenager. Og jeg hører om sådan nogle piger, hvor deres mostre 

skriver på deres Facebook, og de kan bare ikke have det. Så der sker nogen ting i de 

menneskelige relationer. Især sider som Myspace, hvor det gik op for mig, hvor meget man 

egentlig brander sig. Eller de unge som laver Harpo-hotel, hvor man køber alle mulige ting. 

For så skal du allerede der vise, hvor perfekt du er. Og den person, du ikke kan være i 

virkeligheden, kan du skabe inde i Harpo-hotel. 

 

Bauman siger bl.a., at being off line is tantamount to death.  
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(I21) 

Ja præcis. Og jeg kan mærke i politik, hvis jeg ikke på en eller anden måde viser det, jeg 

laver, så eksisterer det ikke. Det er næsten lige meget, hvad jeg laver i den Folketingssal, hvis 

der ikke er kamera på. Hvis jeg ikke får skrevet nogen steder om det, så tror folk ikke, jeg 

laver noget. Det er egentlig lidt uhyggeligt, at som offentlig figur er man død, hvis man ikke 

er online eller i pressen – som er en endnu større online, kan man sige. Virtualiteten er blevet 

virkeligheden, og virkeligheden er blevet virtuel.  

 

Synes du, kommunikationen har ændret sig? At der bliver stillet nye krav til dig som politiker 

efter fremkomsten af de nye Web 2.0 medier.  

 

(I22) 

Det tror jeg, der er. Det er jeg helt sikker på, at der er. Og der bliver stillet nogle krav, som jeg 

kan se, at mine ældre kollegaer slet ikke kan honorere. De har ingen trang til at være på 

Facebook, og de har oprettet en profil, som ligger totalt død. I kan bruge Sten Gade som 

eksempel. Nu er han endelig kommet i gang med at blogge og synes det er lidt sjovt. Men 

hans Facebook den ligger 100 % død. Men der var nogen, der sagde til ham, du skal altså 

have sådan en.  

 

Det kan vi se går igen hos mange politikere f.eks. Pia Kjærsgaard, at de har en profil, men 

bruger den ikke rigtig til at kommunikere med deres vælgere på trods af, at der faktisk er 

mange, som skriver til dem, så svarer de ikke. Så de bruger ikke profilen aktivt. 

 

(I23) 

Nej, og det virker ikke godt. Det eneste jeg er bekymret for, det er, når jeg ikke kan have flere 

venner inde på Facebook. At folk synes, jeg er en idiot, når jeg ikke siger ja til deres 

anmodning om venskab, fordi man ikke rigtig kan fortælle, at nu er der blevet fyldt op.  

 

Men du har jo også den der tilhængerprofil, hvor du kan have alle de venner, du vil. 

 

(I24) 

Ja, men den kan bare ikke det samme. Man kan ikke have debat på samme måde, og man kan 

ikke skrive statusopdateringer. Så den er ikke lige så sjov. Den kan ikke det samme. Der er 

også nogen, der har sagt til mig: ”luk nu din personlige ned og gør den professionel”. Men jeg 

synes slet ikke den kan det samme. Jeg bruger mine statusopdateringer til at invitere til debat 

– og det er jo det, man egentlig skal. Man skal ikke komme med et eller andet statement. Man 

skal åbne og invitere. Man skal invitere folk til at ville noget. I virkeligheden er det det, jeg 

prøver at gøre. Det har jeg faktisk først tænkt over nu, men i virkeligheden er det nok det, 

man gør. Det er også derfor, man skal provokere nogle gange. Og man kan sige noget enormt 

politisk i en sætning. F.eks., dengang hvor jeg skrev: ”Overvejer at ringe til Bjørn Lomborg 

og sige tillykke, fordi han endnu en gang er kommet på finansloven”. Det er jo enormt 

politisk, og det er i virkeligheden også provokerende. Og den kom der også virkelig mange 

kommentarer på eller: ” Ida venter på, at den første sne i november får Anders Fogh til at 

afblæse klimaforandringerne”. Der siger man ikke, nu skal I høre, hvad jeg mener om et eller 

andet, men her bang. Gå ind og bliv provokeret eller sig det er sjovt. 

 

Det leder meget godt hen til vores sidste spørgsmål, for vi vil forsøge at inddele 

statusopdateringerne i forskellige typer, og vi kan se, at dine opdateringer er politiske – er 

det bevidst? Tænker du over dine statusopdateringer? 
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(I25) 

Ja, selvfølgelig tænker jeg over dem. Og jeg ville ikke fortælle folk noget, som var 

ligegyldigt. De skal enten sige noget om mit temperament. Det gjorde den der: ”Det skal 

holde op med at sne, NU” eller det skal sige noget om mine politiske holdninger, eller det skal 

være lidt morsomt eller gerne alle tre ting, og det skal være lidt skævt. Jeg har nogle gange 

været lige ved at skrive nogle, hvor jeg tænker, gud hvor er det ligegyldigt. Det skriver du 

bare for at skrive noget, altså: ”Ida er på vej over til et møde om…” Det ville jeg bare aldrig 

gøre. Så ødelægger man sig selv. Jo flere der kommer ind af ligegyldige beskeder, jo mere 

ligegyldig bliver man. Så det skal være sådan hver gang, at folk tænker, det var sgu da meget 

sjovt.  

 

Så du ville f.eks. ikke skrive: ”Ida skal ud og drikke øl med veninderne”? 

 

(I26) 

Nej, så ville jeg skrive f.eks. i stedet for at skrive: ”Ida skal til premiere på Mænd der hader 

kvinder”, så ville jeg skrive: ”Ida har malet sine negle Salander-sorte til premieren”. Sådan så 

der er et eller andet mere i stedet bare for at fortælle, nu skal jeg det der. For så er den ikke 

længere ligegyldig.  

 

Er du overrasket over, hvor mange kommentarer det kan give, når du skriver de der 

opdateringer f.eks. med at det skal holde op med at sne? 

 

(I27) 

Ja, og det har undret mig, at de der, der er lidt ligegyldige – eller ikke ligegyldige - men som 

ikke er politiske, at de faktisk også får ret mange kommentarer. Men det er jo fordi, at folk 

ikke er mere komplicerede end, at vi skal kunne kende det på en eller anden måde.   
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Bilag 14. - Interview, Henrik Sass Larsen 

 

Transskription af interview med Henrik Sass Larsen d. 19.03 2009 

 

Har du haft nogen overvejelser, inden du oprettede din profil på Facebook? 

 

(H1) 

Næh. Altså, da jeg gjorde det, kendte jeg det jo dårligt. Forstået sådan, at det var noget folk 

sagde, at nu må du også til at komme på Facebook, og jeg anede ikke, hvad det var. 

 

Er det lang tid siden, du kom på Facebook? 

 

(H2) 

Det er sidste år. Jeg har haft den under et år. Så sagde folk, at jeg bare skulle på. Så tænkte 

jeg, nå ja, jeg må jo prøve et eller andet. Så jeg anede virkelig ikke, hvad det var. I dag har jeg 

fået en e-mail fra Samuel Rachlin, som jeg kender, som synes jeg skulle komme på Twitter, 

og så tænkte jeg, hvad er nu det, altså? Så det ved jeg ikke rigtig. Så ikke nogen dybere 

overvejelser omkring det, for jeg kendte det faktisk ikke.  

 

Så når du ikke havde gjort dig nogle overvejelser omkring Facebook, havde du så heller ikke 

defineret nogen mål for, hvad du ønskede at få ud af det, inden du gik i gang? 

 

(H3) 

Næh, fordi det var jo under et eller andet pres fra folk. Min sekretær sagde, at nu må du 

simpelthen tage dig sammen og komme med på noderne. Og andre sagde: ”hvorfor har du 

ikke det?”. Og så nå ja, hvad pokker.  

 

Så du har fundet ud af undervejs, hvad det gik ud på? 

 

(H4) 

Jo jo jo, fordi så fandt jeg ud af, hvor smart det egentligt er. Det er jo meget bedre end, at jeg, 

inde i Outlook, skal have mine egne kontaktpersoner, hvor jeg skal opdatere deres 

oplysninger hele tiden. Det var da egentlig praktisk at have det lagret et eller andet sted. Og så 

var der så nogen af de der gamle skolekammerater, som lige pludselig dukkede op. Gud, nej 

hvor skægt. Så har jeg sådan set bare famlet mig frem i forhold til det. I starten var der alle 

mulige applikationer, som jeg blev spurgt, om jeg ville være med til. Og det gik man jo bare 

gladelig med til. Det var de mærkeligste ting, så ud af det. En eller anden, der har sendt dig en 

gave. Gud tak for det – og så pludselig er man inde i alt mulig mærkeligt. 

 

Accepterer du de applikationer, som folk sender til dig? 

 

(H5) 

Nej, nu har jeg jo lært det, så jeg lukker ned for det hele. Jeg gider ikke have de der sjove 

videoer. Jeg gider ikke have alle de der ting. Altså, jeg fjerner stort set alt, fordi det har jeg 

slet ikke tid til. Fordi så fik jeg jo 500 om dagen, og så kunne jeg ikke bestille andet end at se 

sjove klip på YouTube. Så sjovt er det jo heller ikke. Det lærer man efterhånden – væk med 

det. Det er jo en meget meget stor tidsrøver, så væk med det.  
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Hvad er for dig et stærkt personligt brand? 

 

(H6) 

Ja, jeg er jo nok et af de eneste mennesker, hvor vi ikke har lavet en egentlig personlig strategi 

for mig. Altså, hvad skal jeg fungere som. Det har været sådan lidt diffust. Jeg er interesseret i 

hele tiden at være synlig. Det er meget afgørende. Og det er selvfølgelig også vigtigt, at man i 

et eller andet omfang fremstår rimelig sympatisk og ikke hele tiden ser sur ud. Det duer ikke. 

Og det er jo også vigtigt, at man viser den der imødekommenhed overfor folk. Man kan værne 

om, at man ikke bliver udsat for et totalt tidsrøveri. Det er hele tiden om at vurdere, hvor 

tidskrævende og omkostningstungt det er, hvis det er, at man vil ud og lave nogle ting på 

nettet. Jeg havde på et tidspunkt en blog på Politiken, hvor der er nogen, der ikke har andet og 

lave end at sidde og skrive til den og som bliver enormt sure, hvis jeg ikke har svaret inden 

for fire timer. Og det går slet ikke. Det skal være sådan, at det er til at holde ud. Hele tiden er 

jeg nødt til at værne om min tid. Derfor nedlagde jeg simpelthen min blog. Jeg havde 

simpelthen ikke tid til at sidde og vedligeholde. Men altså brand? 

 

Så du mener, det er noget med synlighed? 

 

(H7) 

Ja, det er jo vigtigt. Jeg kommer i medierne og kommenterer på nogle ting, der sker. Jeg 

kommer også med nogle længere interviews. Jeg har også et formål med at præsentere 

Socialdemokratiets politik bedst muligt og være i rollen som den, der prøver at slå nogen af 

de andre oven i hovedet hele tiden og ligge mig ind foran, hvis der er et eller andet. Derfor er 

jeg også i et eller andet omfang interesseret i, at de ikke kun kender den, der bare står og 

kommenterer, men også, it‟s all right, at jeg giver noget af mig selv. Altså, jeg prøver selv at 

sætte grænsen for det. Man kan godt lokke mig til at være med i et dameblad, og det er fint. 

Det gør ikke noget. Jeg kan selv sætte grænsen for det. Og jeg har så også valgt grænsen til at 

sige, jeg deltager ikke i programmer, hvor jeg skal danse og synge og sådan noget crap. Det 

gider jeg ikke. Det kommer ikke til at ske. 

 

Nu sagde du netop, at din rolle er at slå de andre oven i hovedet. Vi kan se i dine 

statusopdateringer, at der er du meget mere personlig i forhold til nogle af dine kollegaer 

f.eks. skriver du, at du skal ud og drikke øl med Tommy. Er det med vilje, at du gør dem så 

personlige for også at vise en anden side af dig selv? 

 

(H8) 

Det har givet mig store problemer. Men ja, jeg opfatter det egentlig ikke primært som et 

politisk forum. Det der med at sidde og udsende politiske statements i en uendelighed – no go. 

Det synes jeg ikke hører til i det forum. Jeg synes på en eller anden måde, at det virker søgt. 

Sådan lidt: ”Nu går jeg ned i Folketingssalen og skælder Pia Kjærsgaard ud”. Jeg synes netop, 

det er sådan et sted, hvor her giver jeg noget af mig selv som også er privat, men jeg definerer 

selv grænsen. Så er det faktisk et stort problem at gå ud og meddele, at man skal ud og drikke 

øl, eller at man har tømmermænd, fordi, er I klar over, hvor mange, der så skriver til mig!  

 

Vi var i al fald overrasket over, at din opdatering om, at du overvejede at købe en kat, kunne 

generere så mange kommentarer fra folk. 

 

(H9) 

Ja ja, men det gik nu fint nok med katten. Der var ikke noget med det. Men der var mange, 

der var forarget over, at viser jeg nu, at jeg går ud og drikker, og er det et godt signal og sende 
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som seriøs politiker. Du kommer måske også i regeringen engang, og hvad er nu det for 

noget. Hold kæft altså, jeg bor alene. Jeg har min datter hver anden weekend og den weekend, 

hvor jeg ikke har min datter, der vil jeg fandme have lov til at gå ud og drikke mig fuld med 

mine venner. Og må jeg så skrive det, eller må jeg ikke skrive det? Jeg har fundet ud af, at det 

må jeg ikke skrive. Det reagerer mange enormt negativt på, og det gider jeg ikke. Så skal jeg 

sidde og svare. Så skriver folk til mig inde på beskeder: ”synes du det er et godt signal at 

sende, og vi er ellers også socialdemokrater, og vi er meget skuffede over…” Jeg må heller 

ikke sige, at jeg har tømmermænd, for det er det samme, selv om det er rigtigt. Derfor har jeg 

fundet ud af, at man skal ligesom styre sig med det. Men sådan nogle ting som: ”Købte ny is, 

den smagte ad helvede til”. Det er ganske uskyldigt, og det er meget sjovt, og jeg giver lidt af 

mig selv, men jeg bestemmer selv hvor meget. Også af hensyn til publikum – hvad er 

grænsen?  

 

Så du tænker over, at du godt vil kommunikere noget ud, som er mere privat om dig? 

 

(H10) 

Der er nogle gange, hvor jeg tænker at noget er meget sjovt, og så giver jeg lige et statement 

om det. Men det er ikke noget, jeg bruger bevidst. Jeg er blevet mere og mere skræmt væk fra 

det, fordi der simpelthen er så mange, der reagerer, og der er også er nogen, som angiveligt 

bruger sin tid på at blive sure. Så tænker jeg, der er ikke nogen grund til at gøre folk sure, så 

er det lige meget.  

 

Tænker du over, hvordan du differentierer dig i forhold til dine kollegaer, som også er på de 

her digitale medier? 

 

(H11) 

Nu kan jeg jo ikke helt vide, hvad de alle sammen tænker og gør. Men jeg har set de der, hvor 

jeg synes, de er mærkelige: ”Jeg har lige læst en spændende betænkning og skrevet en 

knaldhamrende god tale” eller ”Er på vej ned i Folketingssalen, har været til gruppemøde”. 

Det gider jeg ikke. Jeg har tænkt på det på den måde, at en sjælden gang har jeg sagt et eller 

andet politisk. Men igen, det er også noget med tiden, for så får jeg måske 15 beskeder i 

indbakken af folk, som så skriver nogle lange beretninger, og så skal jeg så sidde og svare 

igen. Og der ligger så halvanden times arbejde. Hvem fanden gider det? Altså, jeg får 200 e-

mails om dagen på min computer. Det er ikke fordi, jeg savner at få nogen på min Facebook 

også.  

 

Men du er bevidst om dine opdateringer? 

 

(H12) 

Ja, det synes jeg. Det er ikke alt som lige falder mig ind, at jeg skriver. 

 

Du sagde i starten, at du ikke havde gjort dig så mange overvejelser omkring oprettelsen af 

profilen, men er det hen ad vejen blevet et mere strategisk værktøj? 

 

(H13) 

Ja, for så vidt at det er det sted – jeg har jo prøvet det, som mange politikere har – at have en 

personlig hjemmeside. Kom og besøg min hjemmeside. Og så skal den oprettes, så skal den 

vedligeholdes. Og det bliver den jo aldrig! Og hvem gider gå derind og kigge hele tiden. Det 

her (Facebook, red) er blevet en slags personlig hjemmeside. Og det der med politik, det skal 

folk nok få oplysninger om andre steder fra. Det kan folk godt selv finde ud af. Det er egentlig 
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derfor, jeg holder så meget liv i den for så vidt, at jeg egentlig er inde og kigge på den hver 

dag. Og så er jeg fri for at have en eller anden åndssvag hjemmeside, hvor jeg skal poste en 

masse penge og tid og kræfter i noget, der ikke virker. Og Socialdemokratiets politik – hvis de 

er meget interesserede i det, så kan de gå ind på Socialdemokratiets hjemmeside.  

 

Vi har talt med både Klaus Bondam og Ida Auken, som begge var kendte navne, inden de gik 

ind i politik. Hvor stor en rolle mener du, at kendthedsfaktoren spiller i politik? 

 

(H14) 

Det gør den jo for så vidt, at alle mulige mennesker, jeg ikke aner, hvem er, spørger pænt, om 

jeg vil være venner med dem på Facebook, og det må jo være fordi, de har set mig et eller 

andet sted. Og det er jo fair nok. Jeg beder jo om deres stemme. Ergo så synes jeg også, at det 

er fair nok, at jeg giver et eller andet igen. Og jeg lægger jo ikke billeder ud af mig selv på 

badeferie eller vilde drukgilder. Det er kun, når nogle røvhuller oploader nogle billeder fra 

gamle dage, som jeg på en eller anden måde skal have pillet af, hvor det så bliver pinligt. 

Altså, jeg holder det jo halv-officielt. Jeg lægger heller ikke billeder ud af min datter. Det er 

ikke hendes skyld, at hendes far er politiker. Så jeg holder hende langt væk. Men det betyder 

da noget.  

 

Synes du arbejdet som politiker har ændret sig, efter alle de her Web 2.0 medier er kommet 

frem? 

 

(H15) 

Det ændrer sig. Det gør det jo alene af den grund, at man er på, som man er på. Meget endda. 

Og det kommer til at ændre sig endnu mere. Forstået sådan, at vi sidder jo hele tiden, som 

politisk parti, og har en interesse i at komme ud med nogle budskaber selv, hvor vi gerne vil 

fremstå positivt. Og vi vil gerne ud med nogle budskaber om de andre, som så naturligvis 

tager fejl, og som vi gerne vil kritisere. Normalt har det jo ellers været sådan, at vi skulle 

igennem alle mulige filtreringer. Der kommer en journalist hen, som så begynder at stille 

kritiske spørgsmål til mig og har ikke lyst til bare at skrive Socialdemokratiets politik. 

Tværtimod er de ude på at finde håret i suppen. Det vil sige, at når vi kommer med det 

budskab, vi skal komme med, inden vi overhovedet er kommet ud med det, har det været 

igennem en redaktionel overvejelse, et konkret interview, en redaktionschef, hvor den skal 

placeres henne og et par politiske modstanderes tilsvininger. Det vil sige, at det jo oftest er et 

ret lemlæstet budskab, der kommer ud set fra vores synspunkt. Det, som er fornøjelsen, det er, 

vi udgiver sådan et nyhedsbrev, hvor vi har indsamlet e-mails fra medlemmer af 

Socialdemokratiet, hvor vi er oppe på at have over 20.000 eller sådan noget. Og vi laver en 

meget enkel opsætning, sådan så man kan læse det på en skærm og lige hurtig scrolle ned, 

uden at man skal linke igennem. Vi sender det ud til over 20.000. Det er mange. Og vi 

bedriver ikke megen kritisk journalistik over for os selv. Så der kan vi komme ud med vores 

budskaber. Og det er jo en enorm force også set med Socialdemokratiets øjne, som jo ikke har 

nogen af de aviser, som morgenaviser, som er specielt glade for Socialdemokratiet. 

Tværtimod, de synes, at vi er nogle røvhuller. Derfor er distributionsomkostningerne noget 

helt andet. Vi skal jo ikke starte en presse og have et bud og dele lortet ud og alt muligt. Og 

om vi sender ud til to eller tyve, det koster det samme. Man trykker på en knap. Så vi ville jo 

være nogle fæhoveder, hvis vi ikke begynder at produktudvikle det og bruge det fuldstændig 

systematisk. Og det er også lige præcis det, vi har tænkt os at gøre. Men igen, man er nødt til 

hele tiden at tænke igennem, hvad er vedligeholdelsesomkostningerne med noget, man 

foretager sig. Og det tager vi meget nøje bestik af. Det vil sige, at vi rykker lidt langsommere 

end nogen af andre ved ikke bare lige at fare ud med et eller andet. Nu f.eks. det der Twitter, 
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som jeg nu skal udsættes for, som jeg ikke har forstået noget af. Altså, vent nu lige lidt. Lad 

os nu lige tænke os om og så se, om det er noget, som står mål med – eksempelvis har vi i 

øjeblikket en diskussion om Web TV (…) fordi så kan man komme herind med nogle 

kameraer og med noget dårligt lyd, og jeg står med en fedtet pande, fordi jeg ikke er blevet 

sminket, og kan du ikke sige noget om regeringen, og så står jeg og fyrer et eller andet af om, 

at regeringen er åndssvag, og det varer 45 sekunder, og der er jo ikke mange nyheder i det vel. 

Og så skal man redigere det, og så skal man lægge det på nettet, og så er der 130 mennesker, 

der er kommet til at klikke på det. Og det har man brugt mandskab og mig alt muligt andet og 

en masse tid på. I stedet for at lave et nyhedsbrev, hvor jeg har tre centrale historier, og jeg får 

de ting ud, som jeg gerne vil fortælle, og det koster mig en tiendedel af tiden. Man er nødt til 

at opveje, hvad der er klogt og ikke klogt, fordi man har begrænsede ressourcer tidsmæssigt. 

På den måde tænker vi meget over, hvad vi gør. Men vi er jo fuldstændig optaget af, hvis vi 

virkelig kan få det til at virke. Lad os sige at vi vil få alle med, fra Socialdemokratiets side er 

det 50.000, så vil vi bede dem om at gå ind til naboen og få deres mailadresse. Så er vi altså 

oppe på 100.000. – 100.000 det er altså mange. Så er vi større end mange af dagbladene. Og 

vi kan så begynde i stedet for at sende én gang om ugen, så gå op på to eller tre eller hver dag. 

Altså, vi får vores eget dagblad eller vores eget nyhedsbureau, og det er vi jo bevidste om. Vi 

er meget bevidste om at gå langsomt frem, sikkert frem og også prøve at tænke igennem, at 

forudsætningen for at sådan noget virker på sigt, det er, at der også er en troværdighed 

omkring det. Og troværdigheden det er både, at folk kan regne med, at det kommer, men også 

at det ikke er det rene savlende propaganda, hvor vi omtaler os selv som de største helte. Det 

er ikke til at holde ud at læse sådan noget. Det skal være ret lødigt. Det prøver vi at holde det 

på og prøve det af. Så vi er selvfølgelig fuldstændig bevidste om, hvad vi kan gøre, og hvad vi 

ikke kan gøre, og det vil være en enorm demokratisering af medierne. Danmark er det eneste 

vestlige land inden for OECD-området, hvor der ikke findes en eneste avis eller dagblad, som 

er pro Socialdemokratiet. Ikke et eneste. Så vi synes, vi er bagud.  

 

Så I laver jeres eget? 

 

(H16) 

Det er vi jo nødt til. Men altså stille og roligt. 

 

Vi kan se, at nogle af de grupper, der er blevet oprettet på Facebook lige pludselig har fået 

sat deres sag på den politiske dagsorden, fordi de har fået så mange medlemmer, at 

politikerne har tænkt, hov, hvad er det lige, der sker her. Så borgerne lige pludselig kan 

komme ind og få sat ting på den politiske dagsorden, sådan så det ikke bare er topstyret, og 

jer, der kommer ud med budskaber. 

 

(H17) 

Præcis, og det er jo uhyre effektivt, fordi det er jo noget, jeg sanser, fordi jeg får en invitation 

til alle de her åndssvage ting, og jeg er jo hyper alert på, hvad der er for nogen. Jeg går altid 

lige ind for at se, hvad fanden er det her for noget. Der er noget af det, der stinker langt væk 

af, at det er bestilt politisk arbejde, og det kan man lynhurtigt se, for så falder troværdigheden 

på det. Men der er nogen af de andre, hvor man kan se, hov her er noget under opsejling, og 

det lægger jeg mærke til. Og hver eneste gang jeg får nogle af de der ting inde på min 

Facebook, ryger den over i min mail box på outlook, så kan jeg se det. Og det er uhyre 

effektivt. Man kan også tænke, hvad er det her for nogle interessegrupper, men der er jo også 

almindelige borgere, som simpelthen mener et eller andet. Der har også været konkrete sager 

med kræftsyge børn eller et eller andet, som ikke har kunnet få ordentlig behandling, hvor 

man tænker, kan det være rigtigt. Hvad fanden er det her for noget. Og så tager jeg lige og 
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linker over til min sundhedsordfører og skriver, kan det passe det her. Undersøg det. Det er 

drøn godt. Men der er også mange, der prøver, under dække af at være en anonym 

patientforening, og så er de givetvis sponsoreret af et eller andet lægemiddel. Jeg synes, det er 

til at lugte. Du kan også se det ud fra formuleringerne – hvis det lige pludselig står enormt 

velformuleret, så er man sådan lidt, ahhh, sådan skriver almindelige mennesker ikke.  

 

Men det er så en god indikator for, hvad der rører sig, og hvad der er værd at tage op? 

 

(H18) 

Ja, altså man kan jo sanse det. Det er en slags reklamer – bare noget politisk reklame i stedet 

for.  

 

Så borgerne er blevet medproducent af politiske budskaber på en helt ny måde? 

 

(H19) 

Ja, det er jo en enorm demokratisering. Tidligere har man jo, som borger, skulle sætte sig ned 

og finde skrivemaskinen frem og farvebåndet, der ikke virkede og poste et brev og sende det 

til Ekstra Bladet – og så skete der ikke noget. Her, det tager jo ingen tid.  

 

Synes du så, at det kan blive for meget med borgernes aktive indblanding, for man kan jo sige, 

at vi nu kan blande os i alt? 

 

(H20) 

Der er da masser af politiske synspunkter derinde, jeg synes er stupide og åndssvage. Typisk 

kommer der altid sådan noget retspolitik, dødsstraf til… eller 127 års fængsel til… 

 

Når folk nu har så nemt ved at komme i kontakt med jer politikere, synes du så også, det kan 

være svært i forhold til, at folk forventer svar på alle de mails, de sender eller kommentarer, 

de skriver på din væg? 

 

(H21) 

Ja, men hvis det er sådan med, at folk de skriver til mig: ”jeg har en dejlig koteletgrund, hvor 

jeg ikke har mulighed for at plante en hæk ind til naboen”. Så meddeler jeg, at han skal skrive 

til min folketingsadresse, og så er det sådan en, der får en sekretærbehandling. Så bliver det 

sådan et eller andet visse vasse – et svar som jeg aldrig ser. Det gider jeg sgu ikke sådan 

noget. Men det kan man jo også kende forskel på, der er f.eks. en, der har skrevet til mig: ”Jeg 

er socialdemokrat og bor nede i Hundige. Nu har der været 15 indvandreknægte og smadre 

min bil og mine ruder, og de står og griner af mig. Tror der er en god grund til, at Dansk 

Folkeparti de er ved at få et rigtig godt valg herude, og hvad er det lige præcis, du vil gøre ved 

det, for at folk stadig skal stemme socialdemokratiske”? Ups, altså der kan man godt se, at det 

ikke bare er noget.  

 

Så det er blevet lettere som almindelig borger at komme i dialog med jer? 

 

(H22) 

Ja, men det er det jo også i forvejen via e-mails. Det bliver jo misbrugt af mange, der jo alle 

mulige bøgetosser rundt omkring, som sender noget. Dem kan jeg jo blokere, og det gør jeg jo 

også inde på Facebook. Der er jo nogen, der kan sende mig 40 opfordringer om dagen til at 

være med i alt. Så kan man trykke på den der med at blokere alle henvendelser fra denne 

person. Væk.  
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Synes du, at ændringen i kommunikationen har stillet nye krav til dig som politiker? 

 

(H23) 

Næh, altså det synes jeg bare er kommet sammen med e-mail indbakken. Altså, hastigheden 

hvormed man skal svare. Da jeg kom herind i Folketinget i år 2000, og det er jo ikke helt 

tilbage i middelalderen, der fik vi faktisk hovedparten af vores post pr brev. I dag får jeg stort 

set ingen post pr brev. Og hvis folk har skrevet kl. 8:41, så kan jeg godt få en rykker kl. 11:30, 

hvor de spørger, om jeg sidder og snorksover. Altså, hvor i gamle dage, skulle de først sende 

brevet, så skulle det med snail mail, og så skulle jeg læse det og skrive et svar. Der var en uge 

acceptabel. Der er en enorm utålmodighed i forhold til det. Og noget andet er også, at 

mængden af henvendelser stiger også. Der er jo større omkostninger tidsmæssigt for den 

enkelte i gamle dage at sætte sig ned og skrive brevet, frimærke på, poste det. Her kan folk jo 

bare: ”Hvordan virker min fjernbetjening?” og så sende den af sted, og det gør folk også i stor 

udstrækning. Men jeg får mange forskellige henvendelser også fra smækre 55-årige damer, 

som synes, jeg ser lækker ud. Men jeg svarer altid sødt og venligt tilbage for alt, hvad jeg 

skriver, skal kunne tåle og stå i Ekstra Bladet.  

 

Nogen af dine venner er det journalister? 

 

(H24) 

Ja ja, de sidder og følger med. Der er også nogen, der går direkte ind og skriver på min væg, 

hvor alle kan se: ”Du ser fandme lækker ud”. Dem fjerner jeg, for det gider jeg ikke at have 

liggende. Det er jo ingen kontaktannonce.  

 

Men tænker du meget på målgruppen, når du skal kommunikere noget ud? 

 

(H25) 

Mjah, jeg tænker stadig på, at det skal være personligt. Det skal kunne tåle at stå der. Jeg er 

sådan set ligeglad med, at de skriver, at jeg har tømmermænd. Men det er der så nogen, der 

bliver sure over, så nu lader jeg være med det. 
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Bilag 15. - Interview, Klaus Bondam 

 

Transskription af interview med Klaus Bondam d. 17.3.2009 

 

Vi har set, at der er mange af jer politikere, der aktivt bruger Web 2.0 medier som Facebook 

og blogs. 

 

(K1) 

Jamen, det har du ret i – det er der mange af os, der bruger. Indledningsvis, i hvert fald i 

forhold til Facebook, skal man jo ikke lade sig forlede af det forstået på den måde, at selvom 

det kan virke af, at du har en bred kommunikationslinje, så hvis du har en almindelig profil, 

og du er på max. 5.000 (max antal venner, red), så skal man huske på, at det er i virkeligheden 

en ret begrænset gruppe, når det kommer til stykket. Altså, jeg plejer at bruge det forholdstal, 

der hedder, at der bor 72.000 på Nørrebro. Det synes jeg i virkeligheden, sætter det meget 

godt i perspektiv. Men der er ikke nogen tvivl om, at tingene føder hinanden. Jeg tror måske 

nok, at hvis man sådan skal bruge det bevidst og i branding og i politisk arbejde osv. osv., så 

skal man virkelig forstå sammenhængen imellem de forskellige medier - og altså få sendt det 

fra Facebook‟en over på din egen hjemmeside og på hjemmesiden have lavet nyhedsbreve, 

som du lancerer nyheder med og håber pressen æder, kommentere på udmeldinger på 

Facebook, som så muligvis ryger ind i pressen osv. osv. osv. Fordi, der er ikke nogen tvivl 

om, at når man sådan går venne-listen igennem, at du ser, der er rigtig rigtig mange 

journalister og rigtig mange opinionsdannere, som følger med. Og jeg var ved at lukke min 

personlige profil, men valgte det heldigvis fra, men har til gengæld næsten 700, tror jeg, der 

står på, i gåseøjne, venteliste. Det er forkert at sige, at det en venteliste, for det er det jo ikke – 

andet end at jeg er sådan et meget retfærdighedsagtigt menneske. Jeg tager dem fra bunden af, 

når der så bliver ledigt, så tager jeg fra bunden. Men jeg skal da være ærlig og sige, at jeg 

scroller lige de øverste igennem, de nyeste, der er kommet til - og det er klart, at står der 

Thomas Larsen eller et eller andet – nu er det bare tænkt, for jeg har ingen idé om mine 

Facebook-venner - men står der en eller anden, hvor jeg tænker ok, det er en journalist eller en 

eller anden, så springer han foran i køen. Og så skal jeg også sige, at jeg tror, Facebook har en 

tid – for et halvt år siden troede jeg ikke, det overlevede indtil valget. Men det må jeg sige, at 

jeg er nok ret overbevist om, at det overlever indtil valget. Jeg har så både på Facebook en 

profil, og så har jeg en fuldstændig inaktiv tilhængerside.  

 

Ja, det har vi godt set.  

 

(K2) 

Ja, men den bliver aktiv – det er bare fordi, vi ikke lige har fået den op og køre inden valget. 

 

Du sagde, at du overvejede, eller at du var ved at lukke din personlige profil ned? 

 

(K3) 

Jamen, det var fordi, at vi hamrede op mod de der 5.000, og så ville vi i virkeligheden have 

kanaliseret dem over på tilhængersiden. Det mailede vi så ud og skrev om, og det fik jeg bare 

helt vildt mange reaktioner på, og mange synes, at det var grænseoverskridende at blive 

supportere eller tilhængere – det vidste de ikke rigtig, om de havde lyst til. Og så tænkte jeg – 

det er fandme også, altså apropos brands, fordi et af mine brands er, som jeg også talte om 

den dag (Klaus‟ forelæsning på Dalgas Have, red), det er tilgængelighed. Altså, det at jeg rent 

faktisk svarer på de spørgsmål, jeg får på Facebook – og også at jeg siger tak. Det er sådan 

noget, jeg er opdraget med. Jeg siger altid tak, når nogen siger: ”det var virkelig fornuftigt, det 
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du sagde, eller du var virkelige god i Langt fra Las Vegas, eller du er virkelig en god 

skuespiller” og sådan noget. Så husk at sige tak for det og sådan nogle ting. Og det er klart, at 

hvis man sådan bevidst gør det – tænker det bevidstgjort – så lokker det nogen - der er ikke 

nogen tvivl om, at den facon eller den adfærd får nogen til at høre efter, hvad du siger. Og 

muligvis vil de ikke, hvis du spørger dem en dag: ”er du tilhænger, kunne du finde på at 

stemme?” – men altså at the final day - der tror jeg, at de er mere tilbøjelige (underforstået til 

at stemme på én, red). Og vi ved jo, at det er et stort felt den der tvivlergruppe – og lige 

pludselig kunne jeg mærke, at det var grænseoverskridende for dem at gå fra ven til tilhænger. 

Og det fik jeg lige pludselig respekt for samtidig med, at jeg også skal være ærlig og sige, at 

det er et at de felter, jeg føler, jeg styrer selv. Midt i enormt meget spin og strategiske 

udmeldinger – og stay on the message – og alle sådan nogle ting, der er min Facebook min 

egen – altså, det er min verden, det er mig, der bestemmer, og jeg svarer folk, og nogen gange 

udarter det sig til lange debatter. Men jeg forsøger at flytte debatterne over på mit eget 

debatforum. Jeg skriver ét svar max to til den samme – ellers så siger jeg: ”ved du hvad gå der 

over og skriv (på Klaus‟ hjemmeside, red), fordi så er der sgu flere, der kan følge med i, hvad 

vi læser”. 

 

Har du inden, du oprettede din profil haft nogen overvejelser omkring det at gå online? 

 

(K4) 

Nej, jeg var meget tidligt ude med hjemmesiden. Det er sjovt, jeg skulle lige sidde og skrive 

en ansøgning til radikale landsforbund om nogle støttemidler til at lave nogle opgraderinger af 

min hjemmeside, og så gik det op for mig, at det er den femte version af min hjemmeside, jeg 

sådan set har. Den første, jeg havde der i 2001 ved valget, var ekstrem primitiv – hold kæft, 

hvor er den udvikling gået stærkt i de der år. Men jeg synes egentlig, at jeg har forsøgt at 

lægge en balance i forhold til min ageren på nettet forstået på den måde, at min egen 

hjemmeside har været meget tilgængelig. Altså, den har ikke indeholdt for mange features, 

som man ikke kunne se med for meget film eller for mange billeder eller for meget flash, og 

den har været i et format, som gør, at den har kunnet være på mange skærme. Vi har faktisk 

lige besluttet at udvide den næste version, fordi antallet af skærme, der åbenbart har den 

rigtige bredde, er så og så meget større, sagde min webmaster noget om. Men vi har holdt os 

fra det al for tekniske og al for smarte. Vi vil gerne have en hjemmeside, som er nem og 

hurtig at komme ind på og ud af og, som er hurtig lige at gå ind og tjekke noget på og så gå ud 

igen. Og så er der masser af fejl og mangler ved den, men det er så en anden side af sagen. Så 

jeg har sådan set altid været på (på nettet, red), og så har jeg altid testet ud, hvad dukker op, 

og hvad dukker ikke op. Jeg var lidt inde på MySpace, men valgte det hurtigt fra. Jeg har 

aldrig rigtig været YouTube-bruger, fordi det er en tidsrøver. Jeg er et relativt kontrolleret 

menneske – hvis ikke jeg kontrollerer mig selv, så går det galt. 

 

Er YouTube en større tidsrøver end Facebook? 

 

(K5) 

Ja, jeg kan godt engang imellem, når nogen sender et virkelig sjovt, spændende eller godt 

klip, kan jeg godt sidde og kigge på det og nogen af de relaterede. Men f.eks. er jeg ikke klar 

over, hvordan man sender klip videre – det er sikkert relativt enkelt, men det har jeg ikke 

fundet ud af endnu. Og jeg kan slet ikke finde ud af, når nogen sender et klip på Facebook, 

hvordan det så kommer videre – og det er nok meget godt, fordi jeg ikke ville kunne styre det. 

Men Facebook gik jeg på ret tidligt og var også ret distinkt i starten til ligesom at vælge al for 

meget tant og fjas fra – altså, alt det der med Roses og Green Patch (applikationer på 

Facebook, red) osv. Det er faktisk ene og alene, det er ikke ud fra sådan en stor strategisk 
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tankegang, fordi, jeg synes, det er så grimt. Jeg har også en lidt æstetisk tilgang til det. Jeg 

synes i virkeligheden, at Facebook-siden er enormt fin. Og lige nu er det enormt 

grænseoverskridende med de der ting: ”tror du Klaus Bondam vil have sex med din søster?”, 

og jeg kan ikke finde ud af at få det væk. 

 

Du kan godt slette dem. 

 

(K6) 

Ja, det gør jeg – jeg sletter hver enkelt. Men du skal tænke på, at på min ligger der nogen 

gange ti, og jeg ville sådan ønske, at jeg kunne finde ud af at få funktionen væk. 

 

Det var også noget af det, vi snakkede om – i forhold til teenage-piger – det er jo virkelig 

sådan en slags virtuel mobning. Det er virkelig grimt. 

 

(K7) 

Fuldstændig, der var også en del indlæg om det i radioen – nej, jeg synes, det er 

grænseoverskridende. Jeg har ikke oprettet grupper selv, der er nogen mennesker omkring 

mig, som har oprettet nogen grupper. Men det er klart noget af det, vi skal have styr på op til 

valgkampen. Det er noget at det, Ritt faktisk har været meget god til. Men det har jeg ikke 

været hurtig nok til. 

 

Har du haft nogen mål for din profil, inden du oprettede den – har du defineret nogen mål for, 

hvad du kunne få ud af den? 

 

(K8) 

Nej, sådan arbejder jeg ikke. Jeg har hygget mig med at have et frirum – jeg synes, det har 

været godt, jeg har forsøgt at have en nogenlunde realistisk holdning og tilgang til det. Og jeg 

ville lyve, hvis ikke jeg sagde, at jeg tjekkede min Facebook-profil indtil til flere gange om 

dagen. Og at jeg i øvrigt også tjekker den på mobilen – og det gør jeg. Jeg bruger meget 

statusopdateringer, og det er bevidst, at det er en blanding af: ”nu sker der det eller det, eller 

fantastisk at det eller det er sket og sidder og læser søndagsavis og hygger mig rigtig meget”. 

Det er den virkelighed, jeg opererer i - som politiker er du jo også i positionering i forhold til 

nogen andre. Og jo varmere og hyggeligere og mere menneskelig, jeg kan fremstå – eller 

ligeså kølig og afstandstagende, distancerende og autoritær, Ritt kan fremstå – ligeså venlig, 

varm, positiv og imødekommende, hyggelig og rar kan jeg fremstå. Så det er en balance. Og 

så arbejder vi lige nu meget bevidst med at lade mig turde vende tilbage til noget af det, jeg 

kom fra – ikke at være så bange for ikke at have slips på, nu er det fordi, vi har været ude til 

noget vigtigt, at jeg har slips på, ellers har jeg det kun et par gange om ugen. Vi prøver på at 

lade mig fremstå i nogle situationer og lade mig kommunikere på nogle måder, der måske er 

knap så politiker agtige.  

 

Er du meget bevidst om, hvordan du differentierer dig i forhold til konkurrenterne? Nu 

nævnte du selv Ritt. 

 

(K9) 

Ja, det er jeg som skuespiller og med dem baggrund, jeg har, er jeg meget bevidst om det, 

fordi det ligger i min uddannelse, og det ligger i det, som har været mit professionelle virke i 

mange år. Som akademiker kan du, hvis du er væk fra noget i 10 år, miste en hel masse 

forskning eller et eller andet. Som skuespiller tror jeg ikke, at man mister noget – jo, jeg 

mister muligvis en lille smule rust i forhold til nogen teknikker, men indgangen til det den er 
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sådan set fundamental, og den er der. Og det er noget med, at du aflæser enormt mange 

signaler – du aflæser helt ubevidst, hvordan folk sidder, hvordan ser deres ansigt ud? Hvad er 

der i øjnene? Hvad sker der i øjnene? Hører de efter, hvad du siger, hører de ikke efter, hvad 

du siger? Er de nervøse, eller er de ikke nervøse? Det er vitterligt ikke noget bevidst for mig - 

det ligger bare som sådan en computer, der kører hele dagen lang, og som aflæser de der 

signaler hele tiden. Derfor er jeg også meget bevidst om rigtig rigtig mange ting i min egen 

fremtoning. 

 

Gør du noget for at fremstå unik og skille dig ud via dine profiler? 

 

(K10) 

Nej, det tror jeg egentlig ikke. Nej, overraskende tror jeg nok, at hvis du spørger nogen af de 

folk, der arbejder tæt sammen med mig, så vil de nok beskrive mig som en lille smule 

neurotisk. Det er sjovt – på de der Facebook-debatter osv. – der sidder nogen wackoos derude, 

og det tænker jeg over, når jeg svarer. Der sidder nogen mennesker, som er rablende gale, 

men jeg må også indrømme, at det giver mig bare nogen gange – uden om systemet, uden om 

professionalismen – en tilfredsstillelse også nogen gange at kunne sige til dem: ”ved du hvad, 

det er noget sludder og vrøvl det, du siger – og det er så langt ude, og du er bare dum at høre 

på, punktum”. Så er den ikke længere vel. Og det kan jeg sgu meget godt lide, men man bliver 

nok ikke statsminister af at gøre det på den måde, fordi så skal man kunne sige: ”not at this 

face”. Aha, der fik vi ham. Men man må ikke blive paranoid over det – jeg lærte det meget 

tidligt, fordi jeg opdagede, at min debat var så besøgt. Det har vi målinger på, og derfor gik 

det op for mig, ok der er andre end dem, der lige har skrevet, der læser. Der er jo ikke andre, 

der læser på Facebook, hvis det er en indbakke kommunikation. Til gengæld synes jeg, det er 

enormt grænseoverskridende, når man skriver på andres væg, fordi jeg selvfølgelig også 

nogen gange bruger Facebook rent socialt til mennesker, jeg simpelthen kender. Og hvis de 

lige pludselig kan se – jeg havde skrevet inde på Paprikas væg (Paprika Steen, red), som jeg 

har gået på hold med – og lige pludselig stod der på min væg: ”Klaus Bondam har skrevet på 

Paprika Steens væg”. Og så tænkte jeg jamen nej, det var sådan noget teaterskole agtigt noget, 

jeg havde skrevet. Og så kunne jeg ikke få det væk, men så tænkte jeg ok nå, mere pinligt er 

det ikke. Hun (Paprika, red) havde lagt et link ud, som mindede om noget fra gamle dage – 

det var bare sådan noget med en vis humoristisk indgang og meget indforstået, og det synes 

jeg var grænseoverskridende. Så lærte jeg, at det skal jeg selvfølgelig holde mig fra, når jeg 

bruger Facebook så offentligt, som jeg gør. 

 

Det kunne være interessant at høre, hvad der for dig er et stærk personligt brand? 

 

(K11) 

Jamen, det er klart, at det altid er et stærkt personligt brand, hvis man tør træde ud eller tør 

være sig selv. Jeg har ikke været så bevidst om det, som I helt klart er, fordi I også arbejder 

med det. Men det er klart, at et brand danner sig i forhold til noget andet. F.eks. lagde jeg 

mærke til det i forhold til Ritt. Hun har også den anden side, den empatiske side, men hun har 

den i nogle andre sammenhænge end der, hvor jeg har den. Nogen af de sammenhænge, hun 

kan have den i, det er, når hun træder ud i det, jeg plejer at kalde Ritt-land. Det er, hvis du 

kommer ud i sådan noget alment boligbebyggelse ude i Brønshøj eller Vanløse, hvor der 

sidder nogle gamle damer med blåt hår og spiller banko. Så kan hun kaste sig ud i det og 

snakke med dem på en måde – og jeg står bare der i mit sorte jakkesæt og tænker, det kan jeg 

slet slet ikke gå ind i vel. Men til gengæld er der nogle andre steder – som måske mere er i 

forhold til det segment, man skal have – hvor jeg i hvert fald synes, at jeg kan gøre en 

offentlig fremtoning, når man holder tale eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad der er vant for 
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hende, og nu skal jeg heller ikke bruge hende som sammenligning hele tiden, men det er bare 

én af de ting, som jeg bruger meget. Jeg har brugt det der med, at jeg er tilgængelig på min 

hjemmeside, mig kan du skrive til, mig kan du komme ind og snakke med, hvis du vil, mig 

kan du få besøg af derude – den har hun sådan set også kørt på. Jeg har også kørt lidt på det 

der med at sige, at jeg nok mener det der med at cykle lidt mere, end hun mener. Forstået på 

den måde at jeg jo sådan set er der oppe hver dag og ikke kun er der, når der er en fotograf i 

nærheden. Det er hun jo heller ikke vel. Men det er vel noget med at skille sig ud, at synes 

altså at blive set. 

 

Er der en person på den politiske scene, som du tænker er et rigtigt stærk personligt brand? 

 

(K12) 

Jamen altså, Pia Kjærsgaard har da et enormt stærkt brand – altså, i mine øjne et røv 

irriterende brand og ekstremt ufiltreret og unuanceret og sådan nogle ting. Og et af hendes 

problemer er, at hun spiller rundbold på en måde og med nogle andre regler, end når vi andre 

spiller rundbold – og derfor kommer hun til at føre, fordi hun, i gåseøjne, snyder. Hun 

kommunikerer og argumenterer på en helt anden måde. Men hun har da et meget meget stærkt 

brand, og hun er så stærk en kommunikator, hvor nogen andre måske kommer til, eller hvor 

jeg selv kan komme til at blive for stiv nogen gange, fordi rollen eller autoriteten eller 

funktionen overvælder mig, så der bliver lidt for meget talepapir over det. Men jeg er i 

virkeligheden bedst, når jeg får smidt det, og derfor er det vigtigt for mig at nå væk fra talen 

og over til spørgsmål/svar sessionen, fordi det kører meget nemmere for mig. Eller hvis jeg 

vælger ikke at skrive talen eller at have skrevet talen på forhånd, sådan fungerer det nuvel 

bedst for mig, selvom jeg i virkeligheden sagtens kunne gøre det - tror jeg. Så synes jeg også, 

at der er nogen, der sætter deres brand over styr. Pernille Rosenkranz-Theil, som jeg synes 

havde et klokkeklart brand og ung i din vision, og der da hun sad på en eller anden barstol til 

en partilederrunde, og hvor hun bare trykkede den af. Og nu står hun der og beder om en 

kreds i Socialdemokraterne altså – det er nok fordi, dit konsulentbureau ikke er gået så helt 

vildt godt, så vil du sgu have dig et job der.  

 

Naser Khader har vel egentlig også sat sit brand over styr? 

 

(K13) 

Ja, på en eller anden måde har Naser faktisk formået at holde fast i sit brand – believe it or not 

– fordi han har haft det der: ”life in a life brand”, fordi han bare kunne smile, og så kunne han 

grine lidt. Dengang jeg sådan kendte ham, jeg har ikke nogen kontakt med ham mere, 

oplevede jeg, at der var en vis hulhed. Altså, brandet er jo ikke noget værd, hvis ikke der er 

noget inde bagved, hvis ikke der er nogen substans – og jeg må sige, at der var ikke særlig 

meget substans i det (underforstået Nasers brand, red).  

 

Nej, han blev virkelig profileret rigtig godt i mohammed-krisen, hvor man blev sådan lidt – 

hold da op, der er én, man ikke har fået øje på der. Men da han så dannede sit eget parti, jeg 

husker lige så tydeligt debatten med Pia, hvor hun sagde ingenting, hun stod bare og smilede, 

fordi han ødelagde det hele for sig selv. 

 

(K14) 

Ja, han ødelagde det hele for sig selv. Men på den anden side tror jeg i virkeligheden ikke, at 

man skal underkende – at hvis han stillede op, så ville han få masser af stemmer igen, fordi 

der er et eller andet over ham. 
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Ja, nu har han jo meldt sig ind i det Konservative. 

 

(K15) 

Ja ja ja, men jeg tror ikke, at du skal underkende, at han river stemmer – muligvis ikke i 

København, men i Jylland tror jeg, at der er et stort stort stort segment. 

 

Hvis vi vender tilbage til det her med, hvad der er et stærkt brand – du var jo et kendt navn på 

forhånd. Tror du kendthedsfaktoren spiller en rolle i den personlige branding? 

 

(K16) 

Ja, selvfølgelig gør den det, den spiller en meget afgørende rolle, men den spiller kun en rolle 

til at åbne en dør. Som jeg også svarede den dag, jeg var ude på CBS – det kan man ikke lave 

om på, det er en given faktor, så du kan ikke lave om på det. Du kan ikke sige, nu er jeg ikke 

kendt, eller nu farver jeg mit hår rødt, og så er der ingen, der kan se, hvem jeg er. Ja, det er 

min hjælp. Og hvis du bevæger dig ind i et demokratisk system, så må du i hvert fald sige, at 

lige så vel som folkestyret består af skolelære og sygeplejersker og erhvervsledere og 

psykologer og arbejdsmænd og kunstnere. For mig var det på den måde egentligt naturligt at 

gøre det. Så det er klart, at det var noget med selvfølgelig at udnytte den (kendthedsfaktoren, 

red), men samtidig også have en meget stor ydmyghed over for det. Og som jeg også var inde 

på – når jeg stopper med at lave alle mulige tv-shows og sådan nogen ting - så er det 

selvfølgelig fordi, man kan sige, at den har været udnyttet maksimalt. Men dernæst ville den 

også være farlig, hvis man så kunne sige, at nu var døren åbnet, og man var kommet ind over 

dørtrinet, og nu handlede det så om at vise, at man også kunne det. Og det er jo så 

diskussionen, om det er lykkedes eller ej, men det synes jeg selvfølgelig, at det er. Det viser 

alle de målinger, vi laver - vi laver ikke målinger på den måde, men vi har selvfølgelig nogle 

indikationer af det. Et eksempel på én, der måske ikke gjorde det så godt, var Jens Okking. 

Han kom ind og væltede jo ind i Europaparlamentet, og så går han ned med stress. Man kan 

sige, at hvis du er oppe på det niveau, så skal du være klar over, at det har nogle 

konsekvenser, når du går ind i sådan nogen ting – og det må du sætte dig ind i, inden du stiller 

op til det. Det er ligesom Charlotte Sachs Bostrup, jeg synes, det var så pinligt, så jeg 

overhovedet ikke kan beskrive det, hvor jeg tænker – og jeg kender Charlotte – hvorfor går du 

ikke bare ind i det på din måde? Jeg havde i starten, nu har jeg siddet her i to perioder af min 

første periode – det første halvandet år – der spillede jeg faktisk en hel del teater. Og det 

kunne du gå ind og se på min fraværsstatistik, fordi der var rigtig mange møder, jeg ikke kom 

til, fordi det var om aften. Men jeg havde det sådan, jamen det er jo mit arbejde, så det er helt 

legitimt, at jeg ikke kommer. For det var mit arbejde, og så må vi kalde en suppleant ind pga. 

det. Og jeg blev da også konfronteret med det på et tidspunkt, og det er helt legitimt at sige, 

jamen jeg er sgu ked af det, men jeg er skuespiller, og jeg arbejder om aften – det er sgu nok 

svært at lave om på. Men jeg prøver da at lægge det om, og det lykkedes mig bl.a. at få én 

kontrakt på Gladsaxe Teater lavet sådan, så jeg havde en suppleant på teatret de der torsdage, 

der var møder på. Så jeg kunne kombinere det. 

 

Signe Wenneberg, der stiller op for Socialdemokratiet, havde fortalt vores vejleder, at hun 

havde været ude i den kreds, hun stiller op i. Og så skulle hun prøve at forklare dem, at hun 

altså ikke havde tænkt sig at dukke op til alle de her møder ude i forsamlingshusene – det var 

ikke lige hende, men hun ville i stedet kommunikere på blogs osv. Da hun så fik referatet stod 

der, at Signe ikke ville komme til de her møder i forsamlingshusene, men at hun ville komme 

ud på blog-vognen. 



 247 

 

 

(K17) 

Jeg vil i øvrigt sige, at jeg synes, at det er en enorm hovskisnovski udmelding – det kan jeg 

lige så godt sige - og jeg har faktisk diskuteret det i TV engang med Malou Aamund op til 

Folketingsvalget, da hun stillede op for Ny Alliance, hvor hun havde lidt samme holdning til 

det. Dvs., hun skulle ikke ud og hænge nogen plakater op, det gad hun bare ikke. Jeg har 

enorm stor respekt for det fundamentale græsrodsarbejde, der ligger i vælgerforeningen. Og 

en af grundene til at jeg i virkeligheden tror, at jeg er sluppet sådan nogenlunde helskindet 

igennem det og har fået to nomineringer som spidskandidat først i 2005 og nu lige her igen, 

det er, at jeg faktisk har taget al det her rugbrødsarbejde. Fordi, du skal ikke tage fejl af, at der 

sidder en masse mennesker i de der vælgeforeninger og tænker, hmm nu har jeg fandme 

knoklet i så mange år, og så kommer Signe Wenneberg eller Malou Aamund eller en anden 

lige ind fra højre. Nu har de ikke haft så meget at gøre med foreningsarbejdet, men jeg kan 

love dig for at i Socialdemokraterne, der sidder en masse fodfolk, som tænker: ”hvorfor 

fanden skal hun komme ind?” Og jeg synes, at det er enormt disrespektfuldt over for de 

mennesker. Og når det er sagt, så er det en del af demokratiet og folkestyret, at man skal op 

og hænge i en lygtepæl engang imellem, hvis man bliver bedt om det, og man skal også stå kl. 

syv om morgenen foran en station og dele ud, og man skal have af vide, at man er en idiot, for 

det siger folk til én, når man står der. Jeg har altid godt kunne lide det arbejde, og det gør 

også, at du får en masse af de andre kandidater til at arbejde for dig. For de ved godt, at de 

ikke nødvendigvis bliver valgt – dem, jeg står på liste med ved godt, at det er mig, der 

kommer til at hive tre-fire mandater. Så de ved godt, at jo mere de er sammen med mig eller 

hjælper mig, eller jeg står sammen med dem, eller at jeg også lige får sagt deres navne engang 

imellem. Så det er en dum holdning at have. Nok har vi måske fået et politisk system, som i 

høj grad lever af den brandede politiker eller af den individualiserede politiker eller stjernen, 

hvis man kan sige det på den måde – vi har fået bredt politikerens personlighed ud så nu: ”vis 

mig dit hjem, og fortæl mig om dit soverum, og kom til mit bryllup” osv. osv. Alt det findes 

nu, men det grundlæggende system, som man kan sige skaber politikeren - altså de gamle 

politiske vælgerforeninger – bliver ved med at være der indtil videre. Men man kan sagtens 

forestille sig et system, hvor du går ud og beslutter, at du skal have 1000 underskrifter, og så 

kan du sådan set stille op. 

 

Nu sagde du, at det er blevet meget den hele politiker - vis mig dit hjem osv. Synes du, at 

sfærerne er blevet blandet for meget sammen?    

 

(K18) 

Nej, jeg synes, det handler om at sætte dine egne grænser – dvs. det er jo sværere for dem, der 

bliver kastet lidt mere pludseligt ind i det. Det kan jeg tillade mig at sige, fordi vi er 

nogenlunde jævnaldrende, nu er hun lidt yngre end mig, men jeg synes f.eks., Helle Thorning 

kom lidt dårligt fra start. Hvor min gamle branche kommer lidt mere ”step by step”, når du 

bevæger dig ind i det der. Jeg synes ikke, at hun gør det dårligt i dag, men jeg synes, hun kom 

lidt abrupt ind i det. Du kan også se det med nogen, der bliver TV-stjerne sådan (Klaus 

knipser med fingrene, red). Hvis ikke deres vejledning har været god nok, så kan det også gå 

helt galt i forhold til, hvad de medvirker i eller får sagt eller udtalt sig om. For mig er 

skillelinjen helt helt enkel: det er ingen fotografer eller presse i hjemmet/ i lejligheden, og vi 

udleverer faktisk heller ikke vores private telefonnumre, fordi det gav os i en periode enormt 

mange problemer, når radioen ringede tidligt om morgenen, og så blev Jacob (Klaus‟ mand, 

red) enormt sur over, at de vækkede hele huset. Så nu er jeg i virkeligheden bare tidligt oppe, 
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og så kører den over sms‟en i praksis. Og det er i virkeligheden en meget god måde, for så får 

jeg ikke ødelagt mine morgener hjemme. 

 

Tænker du f.eks. over, at man på informations-væggen på din Facebook kan læse, at du er gift 

osv.? Tænker du over, hvilke billeder, du f.eks. vil uploade - om du vil uploade billeder af dig 

og din mand, eller om de kun er af dig selv?   

 

(K19) 

Nej, jeg vil sige, at der står, hvem jeg er gift med, og det kan du linke over til og se Jacob. Jeg 

har ikke lagt nogen private billeder på – de billeder, jeg har lagt på, er officielle billeder. Og 

det er klart, at der optræder Jacob ikke, for Jacob har ikke nogen officiel rolle – så derfor 

optræder han ikke på dem. Hvis nogen ‟taggede‟ et billede af ham og mig til en fest eller 

sådan noget, så ville jeg nok ikke gå ind og røre det, altså så ville jeg lade det ligge. Jeg har 

fjernet enkelte af sådan nogen, der er kommet, men det er mere nogen, som har taget nogle 

billeder fra Langt fra Las Vegas (TV-serien, red), hvor de har stoppet en dvd og printet 

billedet ud og lagt det ud. Det har jeg fjernet simpelthen også pga. det ophavsretsmæssige. 

Men ellers så ville jeg ikke gøre det. 

 

Synes du, at dit liv som politiker har ændret sig med Web 2.0 – er det en anderledes måde at 

være politiker på, når man kan komme i kontakt med vælgerne på Facebook osv.? 

 

(K20) 

Jeg tror, at man skal lade være med at tro, at det kommer sådan (Klaus knipser med fingrene, 

red). Det er ikke et spørgsmål om at studere Obamas hjemmeside og så lave en magen til, og 

så kører den bare. Jeg tror faktisk, at jeg er en af dem, der har fat i den lange ende forstået på 

den måde, at jeg har været i gang så lang tid. Jeg er meget fortrolig, mine folk er meget 

fortrolige mennesker, og mine vælgere er fortrolige med at møde mig i det medie. Så min 

grad af troværdighed er stor. Jeg havde en sjov oplevelse for nylig. Ritt havde i mange år haft 

en meget meget kedelig hjemmeside – altså virkelig kedelig og grim og virkelig dårligt 

designet og i øvrigt med hendes relativt gode smag. Så meddelte de, at nu kom der en ny 

hjemmeside, og så tænkte vi alle sammen, wauw nu sker det. Men i virkeligheden har hun 

gjort det rigtige, fordi hun bare har lavet en lidt opstrammet version af den samme røvsyge 

hjemmeside. Og så tænker jeg, det er måske meget godt, for det er jo det signal, hun faktisk 

gerne vil sende: den sikre, den autoritære, der er ikke nogen svinkeærinder, der er ingenting. 

Og jeg tror faktisk, det er helt bevidst. Nu nærmer vi os valgkamp, så jeg kan ikke spørge 

hende, men jeg kan spørge hende bagefter, om det var tilgangen til det. Hvis man anerkender, 

at det er nogle processer, som tager noget tid at oparbejde, så tror jeg, at du kan vinde på det. 

Der er steder, jeg aldrig er gået ind – jeg har aldrig gået ind i dagbladenes blogs, jeg har aldrig 

været inde og kommentere på andres blogs og heller ikke emner, som har været meget tæt på 

noget, som har været forbundet med mig: Nørrebrogade f.eks. eller metrocityringen og sådan 

nogen ting. Især Politiken har haft et meget aktivt blogmiljø. Vi læser dem, men kunne ikke 

drømme om at gå ind og skrive på dem, og det er helt bevidst. Vi kan drømme om at gå ind 

og styre indlæg i en given retning – det er ikke noget, der sådan bevidst sker. Men det kan 

være, du siger til en medarbejder – det kunne godt være en idé at… Og når jeg siger mine 

medarbejdere, så er det ikke hele forvaltningen vel, men mine pressemedarbejdere. Hvor du 

siger, skulle vi prøve at gå ind. Jacob kan nogle gange finde på at gå ind på blogs, hvis han 

synes, at jeg bliver angrebet helt vildt. Han kalder sig altid et andet navn. Men det kan jeg 

også godt forstå, fordi som ægtefælle tror jeg, at det er ekstremt grænseoverskridende og se 

ens ægtefælle blive angrebet – ikke politisk, men sådan nærmest under bæltestedet. Jeg ved 

ikke altid, om det er ham, fordi vi snakker egentlig ikke så meget om det. Men der er nogen 
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gange, hvor man kan se, at der er nogen, der svarer: ”prøv lige at hør, du kan være uenig med 

manden, men du kan ikke tillade dig at skrive sådan der, nu må du fandme styre dig, vi må 

snakke ordentligt til hinanden”. Og det kan du sikkert også finde på pæne steder som på 

Politikens blog osv.  

 

Synes du at hele den her anonymitet, der er på nettet - altså på blogs og Facebook - at den er 

blevet et problem? 

 

(K21) 

Ja, det synes jeg. Det er forkert at sige, at det er et problem, men jeg kan bare mærke, at jeg 

får mere respekt for en debat med én på min egen hjemmeside, hvis vedkommende skriver et 

navn – sådan mere end et fornavn. Der var én, som jeg har haft en kæmpe batalje med, Dan 

Frederiksen, og jeg tror faktisk, at han hedder Dan Frederiksen. Jeg mener, hvordan skulle du 

kalde dig Dan Frederiksen. Selv om jeg virkelig er uenig med ham, og vi bliver meget 

skrappe og barske over for hinanden, så har jeg faktisk respekt for det og siger ok, det er en 

del af politik. Der er selvfølgelig også nogen, jeg kender, fordi de er debattører, som du også 

ser til borgermøder, som du også læser om i pressen. Og så er der nogen, hvor du tænker gad 

vide, hvem det er.  

 

Ida Auken snakkede om, at hun synes, at nu fik hun ros, når hun gjorde noget godt. Det fik 

hun aldrig tidligere, fordi dem, der tog sig sammen til at skrive, det var dem, der var blevet 

vrede, og så fik man et surt brev. Hvorimod nu er der rigtig mange, der også skriver ”skide 

god tale eller rigtig godt indlæg”. 

 

(K22) 

Ja, men det er jeg faktisk enig i, der kommer mange gode meldinger også. Der er færre af 

dem, end der er af de negative, ville jeg tro, for der skal lidt mere til. Men der synes jeg, at 

den nye Facebook-funktion, ”synes godt om”, faktisk er meget interessant. Fordi, den giver jo 

også nogle indikationer. Men Facebook er uden tvivl det mest effektive medie til sådan at 

aflæse hurtige meningstilkendegivelser. 

 

Bruger du det til at sende nogle prøveballoner op? 

 

(K23) 

Nej, ikke prøveballoner. Hele hash-udmeldingen som jeg kom med for nogle uger siden, 

havde vi ikke forventet ville få det omfang. Det er klart, at der oplevede vi hov, der er lige så 

voldsom en reaktion, så den kører vi sgu videre med, og den presser vi lige lidt mere og 

lægger lidt mere på og bliver ved med at italesætte den og bliver ved med at holde gang i den. 

 

Indledningsvis talte du om, at du ikke var så bevidst om dine mål med dine digitale profiler – 

men er du blevet mere bevidst, efter at du er kommet ind i processen, om, at du kan bruge dem 

som et værktøj til at profilere dig selv? Eksempelvis linker du meget mellem din blog og din 

Facebook – altså hele synligheden. 

 

(K24) 

Nu har jeg lige startet processen med at lave en ny hjemmeside, og jeg kan enormt godt lide 

det, og jeg kan mærke den samme glæde, som da vi lavede denne her (Klaus‟ nuværende 

hjemmeside, red). Jeg har det sådan lidt, der er noget ”home away from home” over 

hjemmesiden, altså lidt ligesom over Facebook-profilen – den er bare lidt mere standardiseret. 

Hvis Facebook er et hotelværelse, så er min hjemmeside min lejlighed. Lige pludselig kan 
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man se, når man går i gang med den proces, alle de mangler, der var ved den. Det var derfor, 

at jeg før sagde, at der var mangler ved den. Der var én, der gjorde mig opmærksom på nogle 

ting, og så tænkte jeg gud ja, hvorfor har jeg ikke set det? Det er klart – det kan vi så få lavet 

om i den næste version. Men det er klart, jeg er meget bevidst om det, jeg er ekstremt bevidst 

om det. Jeg må sige, at der er teknologier, jeg ikke får sat mig ordentlig ind i altså, hvad er det 

den i virkeligheden kan? Rigtig rigtig meget moderne teknologi, et word-dokument f.eks., 

jamen jeg ved kun en tiendedel af, hvad det kan. Forleden dag skulle jeg lave sådan noget 

med, hvor den gemmer rettelser, og jeg anede overhovedet ikke, hvor man gjorde det – det 

tog mig en time at finde ud af. Og det er noget rigtig mange gør, og sådan har jeg det også lidt 

med nogle af de der medier (Web 2.0, red). Twitter har jeg opgivet, fordi jeg ikke kunne finde 

ud af at komme ind på den, selvom jeg er meldt til og vist nok kører mine statusopdateringer 

fra min Facebook til min Twitter til min hjemmeside. Sms service er også noget af det, jeg 

meget gerne vil ind i, og som vi heller ikke har nærmet os endnu, og som jeg også gerne ville 

noget mere. Men det er meget sjovt egentlig at have nået den alder – det har været et af de 

steder, hvor jeg for første gang har nået den der aldersmur. Der var en ung fyr i min 

kampagnegruppe, som nu er gået i gang med at lave sådan nogle videoer – jeg har lige holdt 

pressemøde om vores klimaplan, og så var han med. Og jeg kunne mærke, at det havde han 

bare hundrede gange mere styr på, også bare hvordan det hele skulle fremstå og være og 

sådan nogle ting, end jeg var i nærheden af. Det synes jeg er interessant, og jeg lytter, og jeg 

har haft et saying i mange år, der hedder: ”når du er fyldt fyrre, har du en forpligtigelse til hele 

tiden at kigge dig over skulderen og sørge for at hive nogle gode mennesker med op, men 

også måske at sørge for at have nogle impulser med”. Og dybest set er det jo til at lære. Men 

linket forsøger vi at have meget, altså der skal meget til at slå Facebook i kunnen i forhold til 

andre medier, man kan gå ind på, synes jeg. 

 

Jamen, der er jo også en grund til, at det (Facebook, red) er blevet så populært. 

 

(K25) 

Jo jo, også det at det har lykkedes dem at lave det om lige nu - den nye version, hvor det hele 

ligger foran. Nå, men hende der Nadja Pass har skrevet en eller anden artikel på 

kommunikationsforum, og hun fremhævede min Facebook, og så tænkte jeg, så kan det da 

ikke gå helt galt. Ja, altså man skal passe på, man skal passe på, man skal passe på. Som 

politiker skal man kunne være i stand til nogle gange at kunne lægge bånd på dig selv, fordi 

du skal vide, at der er ekstremt mange mennesker, der lægger mærke til, hvad du gør. Du kan 

bare se Jeppe Kofod. Der er rigtig rigtig mange mennesker, der lægger mærke til, hvad du 

gør, der er rigtig mange mennesker, der kan tage billeder af dig, der er rigtig mange 

mennesker, der kan optage, hvad du siger, der er rigtig mange mennesker, som citerer, hvad 

du har sagt – eller: ”jeg sad til bords med Klaus, og han sagde sådan og sådan, eller jeg hørte 

én…”. Og det skal man også vide, når man selv sender noget ud, at det kan tåle at blive sagt 

med en anden intonering eller sagt i en anden sammenhæng eller sagt ude i sådan en 

sammenhæng.  

 

Ja, det var noget af det, vi snakkede om, at Web 2.0 er enormt godt til at opbygge et brand 

også bare for almindelige mennesker, men det er også det sted, hvor man virkelig kan få 

ødelagt sit brand igen både ved sig selv og ved, hvad andre mennesker kan begynde at skrive 

om én. F.eks. de der afstemninger eller blive tagget i billeder osv. 

 

(K26) 

Ja, og derfor lægger du også nogle bånd på dig selv. Jeg var til en meget stor fest i lørdags, og 

det var rigtig rigtig hyggeligt, og det var ikke privat. Det var åbningen af et fotostudie, hvor 
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Eva Kruse, som er direktør i Danish Fashion Insitute, havde inviteret mig over. Jeg kender 

mange, for jeg følger den der branche rigtig meget, og der var gratis drinks – og der kunne jeg 

bare mærke kl. tolv, at nu var jeg over den grænse, og så tænkte jeg, så er det hjem. Altså, 

punktum, slut, finale. Så enkelt er det, det står ikke engang til diskussion med mig selv – det 

var bare ud og finde en taxa, og det var det helt rigtige tidspunkt. Hvis det havde været en hel 

privat fest – hvor jeg ved, at der ikke er nogen, der går rundt og tager billeder – havde jeg 

måske nok valgt at blive. Det skal man bare ikke, det ser dumt ud - og det både kan se dumt 

ud, og du kan komme til at se dum ud at tage højlydte diskussioner med folk. 
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Bilag 16. - Interview, Søren Pind 

 

Transskription af interview med Søren Pind d. 24.3.2009 

 

Briefing: Vi er ved at undersøge, hvordan I politikere bruger Web 2.0 medier, især Facebook 

og blogs, som et strategisk værktøj til at brande jer selv. 

 

(S1) 

Jeg er på vej ind på Twitter. 

 

Ja, det er der flere af jer (politikere, red), der er.  

 

(S2) 

Det er røvsygt, jeg kan ikke forstå det. Jeg er jo kontaktdirektør i et webbureau, og det er min 

administrerende direktør og partner, der driver mig til det. Han siger: ”nu skal du ind på 

Twitter, fordi det bliver det næste store og sådan noget” – åh, nu igen. 

 

Jeg har hørt fra flere, at de har svært ved at finde rundt i Twitter – nu har de vænnet sig til 

Facebook og synes, at det er så hurtigt og nemt. 

 

(S3) 

Ja, men Facebook er ved at dø nu. 

 

Det er Twitter, der bliver det næste? 

 

(S4) 

Ja, det er da vist helt klart. 

 

Hvilke overvejelser har du gjort dig, inden du oprettede dine online-profiler? 

 

(S5) 

Jeg havde ikke gjort mig ret mange overvejelser - fordi jeg havde professionel hjælp helt fra 

begyndelsen af. Jeg var i den situation, at jeg skulle føre et kommunevalg i 2005, hvor 

forberedelserne faktisk startede meget tidligere, og hvor jeg havde det held med at være i 

forbindelse med netop Propeople (Webbureau, red), som jeg nu arbejder for. Og de her folk 

var rimelig godt inde i det hele, og de sagde allerede til slut: ”du skal begynde at skrive en 

blog, fordi det bliver stort”. Og jeg tænkte, hvad fanden snakker I om, jeg har ingenting at 

skrive i og sådan noget. Nå, men ”du skal skrive en blog”. Så gik jeg i gang med det, og jeg 

fik min egen hjemmeside. I virkeligheden var blog og hjemmeside det samme – der er nogen, 

der sondrer imellem dem – men for mit vedkommende var det helt det samme. Vi prøvede lidt 

med noget salg af artikler og sådan noget, men det var for vanskeligt – det kom aldrig rigtig i 

gang. Det er lidt ærgerligt i og for sig, men det gjorde det ikke. Og så gik det sådan set slag i 

slag. Vi lavede også en MySpace-profil – det var mere, da jeg lavede noget musik sammen 

med Pelle Voigt. Vi lavede en cd sammen, og så lavede vi en MySpace-profil, som vi ikke har 

brugt ret meget. Men der kan folk bare lige gå ind og høre musikken, hvis det er det, de vil. 

Og så lavede vi selvfølgelig også en Flickr-profil – det var så op til kommunevalget, hvor vi 

lagde billeder ud og sådan noget. Og det har vi kun rigtig brugt i valgkampen, det har jeg ikke 

brugt imellem ikke sådan rigtigt – det har jeg sgu ikke rigtig koncentreret mig om. Men det, 

der har været vigtigt eller det, der har været mit omdrejningspunkt, det har været bloggen, 

hvor vi jo ikke startede med at have kommunikation på. Altså, det var 1.0 løsninger: ”read 
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what I think and weep”. Og på et tidspunkt – bl.a. Kasper Hyldestad eller hvem pokker var 

det, der skrev et eller andet, hvor de sagde, at det var da egentlig åndssvagt, at jeg ikke havde 

kommentering på det. Og jeg havde egentlig hele tiden haft det rimelig godt med, at jeg ikke 

havde kommentering på, fordi det, der var vigtigt for mig, det var, at jeg kunne se, at 

medierne tog, hvad jeg skrev, og at jeg kunne se, at det ligesom flyttede sig alligevel – altså, 

der var en god strømning på siden alligevel. Men så på et tidspunkt blev jeg egentlig ret glad 

for det (kommentering, red), fordi jeg kunne se, at der foruden nørderne faktisk også var 

sagkyndige, sjove og begavede mennesker, som lige pludselig havde nogle input, som jeg 

ikke selv kunne levere. Og det åbnede så nogle ting for mig på nettet, som jeg synes gjorde 

det endnu mere interessant. Og så kom Facebook-profilen så senere, og det er jo gået rimelig 

stærkt med det. Jeg synes, det er lidt for forvirrende med Facebook - jeg kunne godt tænke 

mig noget mere enkelt end det der, men altså ok. 

 

Er det primært det nye Facebook, du tænker på, eller er det mere generelt? 

 

(S6) 

Den Facebook-profil er selvfølgelig meget nyttig for mig som instrument til, f.eks. ligesom 

min blog, at måle, hvad synes folk om nogle bestemte ting, jeg gør, tænker eller siger. Men 

problemet er bare, nu tror jeg, at jeg lige har passeret 3.000 såkaldte venner – altså helt ærlig 

– hvad skal jeg bruge det til? Jo, det kan være en popularitetskonkurrence i forhold til de 

andre politikere og sådan noget, men jeg kan jo ikke bruge det til noget på den måde. Hvor 

min blog – der går folk aktivt ind og kommenterer, de diskuterer noget med mig eller 

lignende. Det kan jeg selvfølgelig også godt gøre på Facebook – jeg kan se, at Naser bruger 

det meget f.eks. til sine blogindlæg og i Jyllandsposten og sådan noget. Det bruger jeg ikke 

Facebook til vel, jeg bruger min Berlingske blog. 

 

Der er nogen, som i statusopdateringerne henviser til ting, de skriver ovre på deres blog. 

 

(S7) 

Ja ja, det gør jeg f.eks., når jeg skriver en blog. Der skete så det, at Berlingske kom sådan lidt 

ud i, at de havde brug for en borgerlig blogger, og jeg spurgte, om jeg ikke kunne komme ind. 

Alle de tre morgenaviser var faktisk interesserede i at overtage min blog, men Berlingske var 

de eneste, der rent konkret ville betale for at gøre det. Det var jeg jo ret stolt af – at blive den 

første, tror jeg nok, politisk betalte blogger, for det var ligesom kulminationen på mange års 

hårdt arbejde. Og der har jeg altså flyttet det (Sørens blog, red) over nu, og der henviser jeg så 

også på min hjemmeside. Det betyder så på den anden side en meget interessant ting – det 

betyder, at ja der er masser af debat osv., men det betyder også, at de andre medier ikke er lige 

så glade for at referere fra det, jeg skriver, som de var før. Det er meget sjovt. 

 

Så du kan se, at det er en af konsekvenserne? 

 

(S8) 

Ja, det er det. 

 

Til gengæld er der måske andre læsere, der opdager din blog, som ellers ikke ville have gjort 

det. 

 

(S9) 

Ja, jeg vil sige, at det, jeg laver nu er sådan mere en klassisk blogfunktion - det fylder et 

debatforum ud, hvor det andet var meget holdningsorienteret.  
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Men havde du defineret nogen mål, inden du gik i gang med at blogge osv.? 

 

(S10) 

Næ nej, jeg havde bestemt ikke nogen mål om at blive den mest omtalte politiske blogger og 

bla bla bla alt muligt. I virkeligheden var det jo fordi, de sagde: ”du skal fordi” og sådan 

noget. Og så opdagede jeg en anden god ting, fordi man kan forsvare sig altså – og det er også 

det, jeg tror, at der er blevet de etablerede mediers større og større problem. De virker som et 

form for filter imellem befolkningen og politikerne. Det var f.eks. først i 2004, at jeg første 

gang læste et interview, hvor jeg sådan set følte mig dækket ind. Det, der stod, jeg havde sagt, 

var faktisk også det, jeg havde sagt. Jeg kan stadig huske det chok, det var for mig at læse – 

jamen, det er jo det, jeg har sagt. Og det er klart, det har nettet vendt op og ned på – du har 

den direkte dialog mellem borger og politiker eller mellem, hvad det nu er. Og det har jeg 

kunnet bruge til at forsvare mig flere gange, hvor jeg har været i vanskeligheder. Så har folk 

kunnet gå ind og se, jamen hvad er hans version af sagen. Og det sjove er, at jeg kan mærke, 

at det kan journalisterne simpelthen ikke lide. De kan ikke lide, når deres fejl bliver udstillet. 

Selvom realiteten er den, den dag i dag – jeg tror det højeste antal, jeg har haft på én dag på 

min blog, det var ca. 15-20.000 eller sådan noget. Det var en helt bestemt sag om NCC på 

Københavns Rådhus, og der var korruptionsanklager og sådan noget. Men de kan simpelthen 

ikke lide, at man antaster det, de skriver, og at folk kan gå ind og se noget andet et andet sted 

– det kan de fysisk ikke lide. Og det synes jeg er ret sjovt i forhold til, at de trods alt dækker 

100.000 af læserne selv. Men det kan de altså ikke. 

 

Men det bliver der også snakket om, at bloggere, af Web 2.0, generelt kan blive set som en 

slags vagthundens vogtere. 

 

(S11) 

Nå ja, men du kan se med, hvad hedder hun? Dorte – hende med IT-Factory. Det er helt det 

samme, og det synes jeg er meget sjovt.  

 

I vores speciale er vi meget koncentreret om den personlige branding, og i den forbindelse 

kunne det være interessant at høre, hvad der for dig er et stærkt personligt brand? 

 

(S12) 

Jamen det, jeg har efterstræbt med den blog – og også de gange, hvor det ligesom er blevet 

antastet, ikke mindst fra mit eget parti, at jeg skriver den – det har jo været, at jeg vil insistere 

på at kommunikere direkte og skrive, hvad jeg mener. Det kan ikke nytte noget at lave en 

blog, dem findes der rigeligt af – altså kønsløse blogs, der hvor du sidder: ”her er mit nye 

produkt, det er vel nok dejligt at bruge Wella hårshampoo fordi bla bla bla”, (Søren Pind laver 

sin stemme lys og ironisk, red), og man tænker – hvad laver du altså? Fuck dig. Det tænker 

man! Det er uforskammet, men essensen er, at der på nettet er en masse lort. Vi er jo først ved 

at få de der sociale konventioner om gensidig respekt osv. Hvis I går ind og læser 

blogdiskussioner, så vil I også opdage, at der stadig er lang vej igen. Men for mig var det 

vigtigt, at folk følte, at det var et rigtigt menneske, der sad der – at det var mig selv, der sad 

der. Jeg har ikke folk til at skrive for mig, jeg gør det hele selv. Så må de leve med, at 

dialogen engang imellem er lidt væk og engang imellem kommer til igen og sådan noget, men 

altså der skal være noget sjæl i det. Ellers så synes jeg, det er ligegyldigt. Jeg synes, der er al 

for mange poilitiker-blogs, som er fuldstændig ligegyldige. Og det synes jeg i virkeligheden 

er revolutionen, det er den direkte kommunikation, hvor du sætter dig selv ind – og det koster 

så engang imellem, og engang imellem er det godt. Så det er sådan, det er. 
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Er der en bestemt, i det danske politiske system, hvor du tænker – det er virkelig et stærkt 

personligt brand? 

 

(S13) 

På nettet eller bare sådan generelt? 

 

Bare sådan generelt 

 

(S14) 

Nå ja, statsministeren har da et enormt brand. Altså, hvis du beder folk om at forholde sig til 

ham, så siger de alle sammen, at han er seriøs, begavet, stærk måske lidt for streng bla bla bla. 

Men det er da et stærkt brand, han har – Anders Fogh Rasmussen. Og det er et særskilt brand, 

og jeg tror nok at den politiker, der er mest interessant, det er altid den, der er sig selv eller sin 

egen. Der kan man også sige meget om ham Lars, altså Løkke, men han er også sit eget brand. 

Søvndal er sit eget brand – hvem synes jeg ellers har et stærkt brand i dansk politik? Per Stig 

Møller har på en måde sit eget brand, det er sådan lidt mere sofistikeret og sådan lidt mere du 

ved professor agtigt, men det er et brand. Det synes jeg godt, man kan sige. Mette Frederiksen 

har det også. Ja, så bliver det lidt, nej men Pia Kjærsgaard har selvfølgelig – Messeschmidt 

har.  

 

Har det noget at gøre med at vise sig selv, eller hvorfor tror du, at de har et stærkt brand? 

 

(S15) 

Jeg synes, det er mere det der med at sætte sig selv ind og så i øvrigt være identificeret med 

nogle helt bestemte værdier – de kan være forskellige fra politiker til politiker. Men jo, det 

synes jeg, at de har.  

 

Der er rigtig mange af jer (politiker, red), der er kommet med på Web 2.0 medierne – både 

Facebook og blogs etc.– men gør du noget specielt for at differentiere dig, for skille dig ud og 

fremstå som noget unikt? 

 

(S16) 

Næ, altså det kommer an på, hvad du mener. Ja, jeg insisterer f.eks. på, at det er mine egne 

tekster, det er mig selv, der driver det, og derved er det jo også mine holdninger – i den 

forstand er det unikt. Altså, fordi det er mit eget. De andre har så også deres eget – jeg ved 

ikke, hvordan jeg skal forklare det, men det er selvfølgelig unikt.  

 

Men du har ikke nogen speciel i mente, nogen du virkelig tager afstand fra, når du skriver 

eller lægger nogen ting ud? 

 

(S17) 

Jo altså, jeg går da ofte nok til makronerne, fordi jeg ved, at så giver det lidt ekstra styrke – 

det gør jeg da helt bestemt. Og jeg skriver da også engang imellem for at provokere helt 

bevidst. Det gør jeg, men det synes jeg hører mediet til. Det er det, jeg prøver på at fortælle 

jer, at sådan er det i hvert fald, at jeg gør. Der er ikke noget ved at lave et medie, som er fersk 

og ligegyldigt, Jeg har hørt, at, Carl Bild, han gør simpelthen noget utroligt. Han skriver hver 

morgen, og han er svensk udenrigsminister, så skriver han sin blog om, hvad der er sket, og 

hvad han skal lave osv. Og den bliver læst af en kvart million svenskere hver dag – det tror 

jeg da fandens, hvis vores udenrigsminister gjorde det. Men det er jo en lidt anden type ting – 
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jeg skriver holdningsbetonet, og jeg tror mere, at han skriver sådan dagbogs agtigt, men det 

kan også have sin funktion. Det viser jo mennesket.  

 

Nu siger du, at du ikke har haft nogen mål med dine digitale profiler.  

 

(S18) 

På et tidspunkt ville jeg gerne, da det sådan ligesom blev det, det blev til, og som jeg da var 

ret stolt af – det skal ikke være nogen hemmelighed. Der var bare ikke sådan den der plan bag 

det. Så var det min ambition at få en professionel blog forstået på den måde, at jeg synes, det 

ville være en ekstra stribe på ærmet eller sådan, at der også kunne være penge i det - ikke 

sådan griskheds agtigt, men bare fordi, at det var i respekten for det professionelle arbejde. Og 

det var klart, at det var svært, men så lykkedes det så ved skæbnens gunst, fordi Berlingske 

Tidende synes, at det var en god idé. Ellers skulle jeg have kastet mig ud i nogle helt 

anderledes modeller eller sådan noget – slået mig sammen med nogen og lavet et selvstændigt 

blog-univers og bla bla bla. Men altså, jeg er meget tilfreds med, at det er endt på den måde. 

Omkostningen er som sagt den der med, at det bliver ikke lige så omtalt, men det har jeg det 

sådan set også godt nok med, fordi noget af det var lidt anstrengende trods alt. 

 

Er du efterhånden begyndt at bruge den lidt mere strategisk til at profilere dig selv? 

 

(S19) 

Ja, nu skriver jeg sådan – nej, jeg vil sige, jeg har sådan set brugt den strategisk i lang tid, men 

nu er det lidt mere roligt, altså jeg behøver ikke hele tiden at skrive, jeg behøver ikke at gøre 

al muligt. Dengang det skulle oplyse, og det skulle fylde, og det skulle være rigtigt – så gør 

man rigtig meget. Nu er det sådan set etableret, så kan man sådan puh (Søren Pind puster 

lettet ud, red).  

 

Vi har talt med både Ida Auken og Klaus Bondam, der jo på forhånd var kendte navne – synes 

du, at hele den her kendthedsfaktor spiller en rolle i Web 2.0? 

 

(S20) 

Det er et sjovt spørgsmål, for selvfølgelig gør den det. Det gør folk meget mere nysgerrige, og 

de kan tilfredsstille deres nysgerrighed meget enkelt og meget hurtigt, og det er klart, at det 

generere en masse trafik. Nu har vi levet i en tid, hvor bare det at være i fjernsynet, så var man 

noget: Robinson, Big Brother og X-Faktor – ikke dem, som vinder, men dem, som bliver 

strittet ud undervejs. Jeg tror, at det var det Gordon Brown, han sagde: ”førhen der var man 

noget, hvis man var på fjernsyn – nu skal man være noget for at komme på fjernsyn”. Det er 

ligesom om, at der er sket et skift.  

 

Så det gælder ikke bare om at være synlig, der skal også være noget bag? 

 

(S21) 

Nej, der skal ligesom være noget tyngde bagved, og det synes jeg er godt. Apropos første 

generations net – der var det: ”gud han er der og nøj og sådan noget”. Det bliver vi ikke ligeså 

imponeret over, som vi har gjort før vel. Nu skal vi ligesom også være et eller andet. Og det 

tror jeg sådan set også, at vi trænger til på alle mulige andre niveauer – der skal ligesom være 

noget. 
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Nu snakkede du om, at Carl Bild gik ind hver morgen og skrev et lille blogindlæg. Synes du, 

at dit politiske arbejde har ændret sig, efter at de her Web 2.0 medier er kommet? 

 

(S22) 

Ja, det synes jeg, at det har – ikke qua min blog. Og jeg ved så ikke helt præcist, om det er 2.0 

(Web 2.0, red), men det er det nu også. Nyhedsverdenen er blevet så ekstrem, der er noget 

hele tiden – nettet er der hele tiden, og der er hele tiden et eller andet nyt. Og det er jo 

nærmest sådan, at hvis ikke man på et eller andet tidspunkt lærer, at vi – jeg vil tro, at min 

generation bliver den sidste generation, hvor alt skal være tændt hele tiden, og vi kan slet 

ikke, og man kan både sidde og se fjernsyn og se på sin computer og sidde og sms‟e på sin 

mobiltelefon. Når jeg fortæller mine børn det, når jeg sidder som 80-årig et eller andet sted, så 

griner de af mig og siger: ”hvad siger du – sad du med dine e-mails hele tiden, er du gal 

mand, hvorfor gjorde du dog det din idiot” og sådan noget. Men det er jo fordi vi, nu er I lidt 

yngre end mig altså noget yngre, men vi er den første generation, som er blevet udsat for den 

der fulde eksponering. Det er også derfor, at jeg taler om det der med de sociale værdier på 

nettet, der ikke rigtigt er udviklede endnu. Det er som om, at vi nærmest er psykopater, når vi 

sætter os ind og bare kan skrive, hvad vi vil. Og det har forandret det politiske arbejde helt 

vildt. Altså, da jeg startede herinde (på Christiansborg, red) i 1988 som sekretær for et 

folketingsmedlem, havde de jo ikke mobiltelefoner eller noget som helst. Så havde man sådan 

en søger, som man kunne kontakte dem på, og så ringede man op på den der (Søren Pind 

gengiver ringelyden, red), sagde søgeren så. Så skulle man taste et nummer ind, og så stod der 

telefoner over hele Christiansborg, som de så kunne taste en kode på, og så skulle man sige: 

”goddag og der er en samtale”, og så blev man stillet igennem. Det er en helt anden ro, det er 

en helt anden arbejdsform. Det er også derfor, at mange af os kommer til at virke maniske, 

fordi det er en helt vildt stressende arbejdsform den her, hvor du hele tiden er på – du har 

aldrig fri. Så jeg glæder mig til at blive gammel. 

 

Så logger du af nettet? 

 

(S23) 

Ja, det håber jeg. 

 

Man kan se inde på nettet – og Sass Larsen snakkede også om det – at folk stiller ham 

spørgsmål på Facebook og skriver i hans indbakke, fordi det er enormt nemt at komme i 

kontakt med politikere, og man forventer også rimelig hurtigt et svar, når man så har skrevet. 

 

(S24) 

Altså, der må jeg så sige, at jeg er benhård. For det første har folk ikke krav på mig på den 

måde. For det andet – dem, som sviner mig til, de ryger bare ud. Jeg er sgu ligeglad altså. Det 

kan ikke være Facebook-venner, og så står det der – det gider jeg ikke. Selvfølgelig kan folk 

godt stille kritiske spørgsmål, men I ved jo selv, at der sagtens kan være de der nø nø nø og 

sådan noget. Og det gider jeg ikke – det er benhårdt, der stryger jeg selv ud. Og det er der så 

folk, som synes er helt uacceptabelt. De mener, at de har krav på at være min Facebook-ven, 

så de kan skrive nogen grimme ting til mig. Det gider jeg da ikke – altså fuck you.  
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Man kan se i medierne, at der bliver taget rigtig mange ting op fra Facebook, at der bliver 

henvist til grupper osv. Det mest ekstreme eksempel er gruppen ”folk der går med kniv er 

idioter”, hvor selv Anders Fogh tog den op på et pressemøde. Synes du, at der er kommet en 

slags direkte demokrati på en eller anden måde – at den almindelige borger også kan sætte 

den politiske dagsorden? 

 

(S25) 

Ingen tvivl om det – og det er godt. Også fordi de ting vil være med til, apropos de vil jo 

fremelske den sociale kontrol, for på et eller andet tidspunkt vil man begynde at udstille gak-

gakkeriet og sige: ”prøv lige at hør her – det her er faktisk udtryk for en bredde, der er mange 

mennesker bag det” og sådan noget.  

 

Denne her ændring, der er sket i kommunikationen med, at man har opdateringer osv. – har 

det stillet nogle nye krav til dig som politiker? 

 

(S26) 

Ja, det stiller jo engang imellem det krav, at man er nødt til at sige: ”jamen, det gider jeg ikke 

at leve op til, det har jeg ikke lyst til i dag”. Og det stiller også krav til det der med, at man går 

ind og siger: ”jamen, det kommer ikke dig ved”. Det ville egentligt være rart, hvis disseriet 

blev genindført på nettet, fordi så kunne man holde sådan en distance, men samtidig være 

åben. Det er som om, alle de der sociale gamle konventioner dukker op igen og bliver 

udfordret en ekstra gang. Så jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal svare på det spørgsmål. Men 

det, jeg engang imellem sidder og tænker over, det er, jeg synes måske engang imellem, at det 

f.eks. er ubehageligt, at folk ved, hvor jeg er. Hvorfor skal de vide det? Og nogle gange er det 

så noget andet, men altså det stiller lige pludselig nogle nye interessante dilemmaer om 

grænsen mellem privatliv og offentligt liv – hvor trækker man den henne? Det synes jeg er 

blevet lidt sværere, fordi det er noget, man flyder ind i.  

 

Vi kan se, at mange statusopdateringer – der er både de politiske, men så er der også de mere 

personlige. 

 

(S27) 

Ja, jeg skrev f.eks. om min skilsmisse på Facebook, og det var egentligt meget interessant. Nu 

havde vi så aftalt, at der var et interview i Ekstrabladet. Det virker enormt stærkt lige 

pludseligt, at de af ens venner, der ikke har været opmærksomme på det, og som man ikke har 

fået fortalt det til før, og nogen begynder nærmest at græde – det var meget voldsomt. Men på 

den anden side er det også godt, fordi så får man det fortalt. Det er lidt nemmere måske. 

 

Synes du så, at det kan bliver for meget med borgernes aktive indblanding, nu hvor vi så let 

kan komme i kontakt med dig? 

 

(S28) 

Ja, selvfølgelig er det det! Der er nemlig den der forventning om, at man får svar på alting, og 

det er helt uoverkommeligt. Og det ved jeg stadig ikke – jeg kunne enormt godt tænke mig en 

funktion, hvor der bare stod oven på: ”tak for din mail, men forvent ikke at få svar”. Det fik I 

så. Der er mange, der bliver rigtig sure over, at de ikke får svar, men hvad fanden, det kan 

man bare ikke. Jeg gider heller ikke, fordi der er ikke nogen, der har krav på mig på den 

måde. 
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Vi har set inde på Anders Foghs væg, at der er nogle folkeskoleelever, som skriver: ”Vi skal 

skrive en opgave om et eller andet, hvad synes du om… og hvis du kan svare inden fredag, for 

der skal den afleveres”.  

 

(S29) 

Ja, men sådan nogen får jeg et hav af, og det kan jeg jo ikke. 

 

Er du så meget bevidst om dine opdateringer, når du statusopdaterer? 

 

(S30) 

Næ nej. 

 

Det er ikke bevidst, når du skriver private statusopdateringer eller mere politiske 

statusopdateringer? 

 

(S31) 

Nej, det handler jo lidt igen om blog-filosofien. Hvis man skal lave sådan noget, så er man 

også nødt til at sætte sig selv ind – også der. Du er nødt til at give lidt, for ellers er det 

ligegyldigt. Nej, det kan engang imellem godt være svært at finde grænsen, men så må man 

bare gøre sig umage. 

 

Har du tænkt over, hvordan du sikrer dig, at dine online-profiler får kommunikeret dine 

værdier og dit brand ud, så det bliver en troværdig profil? 

 

(S32) 

Jeg har givet mig hen til kaos. Folk er begyndt at tage billeder af én alle mulige steder og bare 

lægge ud, og det kan man jo ikke selv styre, så det har jeg opgivet. Det må være, som det er, 

men jeg synes også, at der er en spontan orden i kaosset, som sådan set er ok. 

 

Er det sådan, at du fjerner billeder, hvis folk tagger dig? 

 

(S33) 

Nej, så skal det være graverende. Mange af dem forsvinder jo af sig selv igen. 

 

 

 

 

 

 

 


