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Abstract 
The motivation for this thesis´ research questions is that a lot of the current literature has identified 
digital diplomacy is existing, but has not managed to identify one coherent definition for digital di-
plomacy and how it is practiced on a daily basis. This can cause many reason but one of them one 
reason could be the lack of proven and documented digital diplomacy.  
 
This study document and identify the German embassy in Denmark activities on Facebook. I ob-
served two periods on Facebook, to show the characteristic of the embassies communication. To 
broaden the topic up, Lasse Peter Rodewald from the German embassy in Copenhagen has been 
interviewed to understand and narrow the focus of this thesis. Rodewald also give an insight in the 
daily praxis of the embassies strategic communication, and as well talks about the guidelines given 
from the Foreign Ministry to practice digital diplomacy. 
 
To tighten the observed data with the interview with Rodewald an Discourse analysis is into play, to 
highlight how digital diplomacy is practiced in the daily life given from the Foreign Ministry in Ger-
many. 
 
The thesis show how the discourse cooperate with the digital content on the German embassy in 
Copenhagen’s Facebook profile and its pitfalls. The content of the discourse analysis is external ma-
terial from the German Foreign Ministry about good online behavior. 
 
The analysis also investigate the former German ambassador in Pakistan Martin Kobler. The empir-
ical research for Koblers content, consists of Tweets. Kobler serve as an example for personal diplo-
macy whereas the above Facebook page is an organizational profile. 
 
The thesis has an transdisciplinary approach. It elaborates on the current research literature but 
also add a new linguistic approach in the analysis. The analysis consists also a linguistic pragmatic 
approach which take the linguistics actions into account. This is a new take in order to try to highlight 
not only the diplomatic topics but also to identify if the social media content is encoring any actions 
from the followers.     
 
The thesis is not here to judge whether the embassy is doing digital diplomacy good or bad. But is 
to document the daily practice.   
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Del 1: Introduktion 
Det følgende kapitel giver en introduktion til dette speciale. Der bliver redegjort for de problemstil-
linger og aktualitet digitalt diplomati står overfor samt præsentation af forskningsspørgsmålet. For 
at kunne forstår kontekst til diplomati, har jeg valgt at beskrive udvalgte historiske begivenheder. 
 
1.1 Introduktion 
Der er sket meget med diplomati og ambassaders arbejde, siden diplomatiets grundsten, wiener-
konventionen blev lagt i 1961. Indledningsvis vil jeg introducere opgavens forskningsspørgsmål. I de 
efterfølgende afsnit vil jeg beskrive historiske nedslag, der har været med til at forme diplomati og 
ambassaders arbejde.   
  
1.2 Forskningsspørgsmål 
Udenrigsministerier oplever et større og større pres fra offentligheden af praktisere offentlig diplo-
mati, for at opnå større transparens og synliggørelse for offentligheden hvad statens penge bliver 
brugt til. En ofte anvendte praksis der understøtter dette er digitalt diplomati, somme dette speciale 
vil undersøge. Hensigten er dokumentere hvordan digitalt diplomati kan se ud i praksis. 
 
Ud fra hvilken diskurs bruger den tyske ambassade i Danmark Facebook som led af strategisk kom-
munikation?  Og hvilket indhold består ambassadens Facebookprofil af. 
 
 
Dermed skal denne opgave, fremhæve konkrete eksempler og undersøge et udpluk af tyske ambas-
sader, og observere i en given periode typen og indhold af opslag på Facebook. 
 
Forbehold 
Da denne opgave udelukkende beskæftiger sig med ambassaders færden på digitale medier, skal 
det understreges at dette ikke giver et helhedsbillede hvordan ambassader kommunikere i henhold 
til udenrigsministeriers strategiske målsætninger.  
Denne opgave giver derimod et øjebliksbillede af måder hvorledes tyske ambassader kommunikerer 
og bruger digitale medier som del af opfyldelse af den strategiske målsætning. 
 I denne kontekst er der interessant at undersøge den digital verden nærmere, da diplomati for 
mange har og er til dels stadig en lukkede verden for kun udvalgte interessenter. Så hvad sker der 
reelt når diplomati går fra at være offline til online? 
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1.3 Historisk kontekst 
Nyere diplomatis begyndelse 

Det er interessant at se hvad diplomati er blevet til i dag ud fra de grundtanker og ideer der var 
fundament for Wienerkonventionen fra 1961. Manor (2019) udtrykker Wienerkonventionen 

subjektivt som 
 “A group of like-minded, European, middle-aged male aristocrats convened in an imperial capital 
to decide the fate of some 23 million Europeans”(Manor, 2019: 2).   
 
Ud fra denne, igen, subjektive beskrivelse kategoriserer Manor diplomater som aristokrater der be-
finder sig øverst oppe i samfundslagene, og implicit forstået derfor ikke har nogen berøring med 
den del af samfundet der er arbejdere, der hverken har magten eller evnerne til at lede Europa. 
Formålet med denne konvention var dog ikke fredsbevarende men sikre opretholdelsen af det eu-
ropæiske imperium ” (Manor, 2019: 2).  
 
Diplomatiets særlige beføjelser over resten af samfundet illustreres stadig den dag i dag, hvor en 
stor del af ambassaderne i Danmark har til huse i et stort liebhaverhus mellem Østerbro og Hellerup. 
Dermed bliver det aristokratiske image opretholdt. Ligeså, er det ikke gæst landets regler og love 
der gælder på matriklen, men derimod den pågældende ambassades love og regler. Dermed hæver 
de sig over gæst landet. Dette er eksempelvis nyttigt hvis man hedder Julian Assagne, og har brug 
for asyl, for at undgå at blive retsforfulgt i England. 
 
Set i en historisk kontekst giver det god mening at have konventioner såsom Wienerkonventionen. 
Anden verdenskrig var for længst afsluttet, men Europa slikkede stadig sårene efter mange års krig 
og besættelser af Tyskland. Konventionen er underskrevet selv samme år opførelsen af Berlinmu-
ren. Tyskland og særligt Berlin var splittet til atomer med et øst og et vest. Særligt efter opførelse af 
Berlinmuren i 1961. Hvilket var benzin på bålet der blusede op under den kolde krig. Og før det 
havde Tyskland været i inddelt i fire besættelse zoner fra 1945-1949.  
 
Ovenstående er nogle konkrete nedslag i historien, men har til formål at konkretisere når verden 
brænder på, og der er behov for strukturelle kræfter der kan rette op på fortiden og gøre fremtiden 
mere sikker i form af færre krige og økonomisk stabilitet. Dette er en tidslomme der ikke er påvirket 
af digital teknologier, hvor tid og sted bliver opløst.  
 
Fra propaganda til public diplomacy 
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I 1965 er termen public diplomacy blev optaget i amerikanske terminologier. Edmund Gullion var en 
amerikansk diplomat der i 1965 erstattede begrebet offentlig diplomati med ordet propaganda, da 
han mente at propaganda var ladet med for negative konnotationer. Gullion, anerkendte at propa-
ganda var dog den tættest beskrivelse af hvad diplomati indebære. Det er der af at offentligt diplo-
mati blev sammensat, og dermed opnåede en højere legitimitet end ordet propanda (Pamment, 
2016: 58).  
 
Meget forskning antyder at udenrigsrepræsentationer ændrede sig gevaldigt efter terrorangrebet 
på World Trade Center i New York den 11. september 2001 (Manor, 2016: 6). 
Et var at begivenheden blev formidlet her og nu, og mange nyhedsstationer kom i besiddelse af 
almindelige borgeres optagelser af katastrofen. Senere hen har forskere beskrevet hvordan terror-
celler rekrutter medlemmer via sociale medier og italesætter konflikter til terrorcellerens egen for-
del (Molin, 2018). 
 
Lokale begivenheder der har haft stor betydning globalt set; er terrorangrebet på World Trade Cen-
ter i New York i 2001. Efter denne begivenhed blev udenrigsministeriumerne og i særdeleshed am-
bassaderne opmærksomme på at de nu skulle agere, som et vigtigt bindeled mellem katastrofen og 
offernes familier. Dette er en markør for at ambassaderne bliver mere synliggjorte i den almene 
borgers bevidsthed. 
 
Når politiske forhandlinger går online og tid og sted ikke er afgørende 
En anden politisk situation der har fundet sted, var opdagelsen af Irans produktion af atomvåben. 
Tilbage i 2012, hvor en FN rapport fastslår at Iran havde forøget deres produktion af uran i Parchin 
ved en af Irans militærbaser (CNN, 2013). Dette var et fund, som store dele af den vestlige verden 
fandt fareturende. I stedet for at samle det som Manor betegner som middelalderende aristokrater 
på et fint hotel i Wien, men derimod på Twitter, video- og telefonkonferencer. De dele af forhand-
lingerne der foregik via video og telefon var fortrolige og foregik for lukkede døre. Derudover opstod 
der en transparens gennem de opslag fra verdensledere, politikere og andre influenter på Twitter.  
Særligt det teknologiske perspektiv af ’sted’ blev ophævet, da de forberedende forhandlinger ikke 
krævede at hovedaktørerne sad i samme rum, men blot at de var tilstede i den samme ”sky”. Tid 
blev ophævet særligt gennem Twitter, hvor der ikke forventes en prompte respons da det ikke kræ-
vede at partnerne befandt sig i samme tidszone (Manor, 2019: 2). Udover at tid og sted bliver ud-
vandet, kan det i mange tilfælde give de primære aktører i forhandlingen en vis kontrol til at styre 
de informationer der bliver delt med offentligheden, og dermed styrer forhandlingens troværdighed 
i nyhedsbilledet.  
 
Når Twitter giver asyl 
Et tredje eksempel er fra januar 2019 hvor den unge pige, Rahaf Mohammed al-Qunun fra Saudi-
Arabien søger om asyl i Australien. Hun holdte sig skjult på et lufthavnshotel i Bangkok og bad resten 
af verden om hjælp gennem Twitter. På kort tid var FN, den Australske regering og Human Rights 
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Watch involveret i sagen. I sidste ende blev det Canada der valgte at give al-Qunun asyl (Aagaard, 
2019: 16) 
 
Der er derfor nu tydelig evidens for at den traditionelle wiener diplomati fra 1961, har udviklet sig 
til noget hele verden følger med i. Herunder har digitalt diplomati gjort verden mindre, da det nu er 
blevet langt letter og hurtigere for udefrakommende aktører at komme i kontakt med diplomatiet 
samt ambassaderne. 
 
 

1.4 Opgavens formål og relevans 
Det overordnet formål med dette speciale er at dokumentere hvordan og hvad den tyske ambas-
sade i Danmark kommunikere på deres Facebookprofil, og ikke rider med på bølgen om digitalt di-
plomatis potentiale. 
Specialet analysere konkrete kommunikative nedslag og dokumentere dermed hvordan digital di-
plomati kan se ud. Specialet bidrager til den samlede forskningslitteratur på området, hvor der er 
beskrevet mange af muligheder digitalt diplomati kan føre med sig, men i lang mindre grad doku-
mentere det udenrigsministerier praktisere i forhold til digitalt diplomati. 
 
Resultaterne af opgaven kan ikke betragtes som et urokkeligt facit, men det er et øjebliksbillede af 
ambassadens samtid. Den eksisterende litteratur og forskning på området står uddybet i kapitlet 
om litterature gennemgangen. Her bliver de forskningsmæssige huller uddybet.  
 
Tidligere studier af emnet offentlig og digitalt diplomati, har i bred udstrækning fokuseret på poten-
tialet der ligger i digitalt diplomati, og lang mindre grad fokuseret på den faktiske brug at digitalt 
diplomati på digitale kanaler. Denne konklusion er baseret på Ilan Manors arikel  Are we there yet , 
(2016: 3) samt resultatet i opgavens litteratur gennemgang.  
 
Ovenstående er eksempler på tre globale begivenheder, der heldigvis ikke finder sted hver dag men 
hører til sjældenhederne.  
 
Men hvad sker der, når hverdagen træder ind på ambassadernes Facebook og Twitter konti? Som 
jeg fastslog i ovenstående afsnit, har sociale medier fået en større indflydelse på ambassadernes 
hverdag og diplomati bliver digitalt. 
Forskere har de seneste år, forsøgt at beskrive og kortlægge hvad digitalt diplomati er, og hvordan 
det bliver praktiseret.  
En ting forskeren er kommet frem til er, at digitalt diplomati er en hybrid af rigtig mange teoretiske 
begreber, da digitalt diplomati består af mange forskellige teoretiske emner. Det er fra Philip Seibs 
teorier om soft power og public diplomacy (2012). Til den kommunikative forståelse af sociale 
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medier, og hvordan det rette indhold til disse medier bliver skabt. Til at beskrive det potentiale 
digitalt diplomati har. Til Ilan Manor der forskere i en klar definition af digitalt diplomati. 
Det resultere i at den nuværende litteratur undersøger området på forskellige måder og på forskel-
lige niveauer.  
 
Store dele af den nye litteratur der afdækker digitalt diplomati, har beskrevet og undersøgt poten-
tialet for digitalt diplomati. Hvilket er et godt afsæt, da det beviser at emnet skal undersøges nær-
mere. Hvad disse forskere ikke har gjort endnu, er konkret at afdække hvordan digitalt diplomati 
praktiseres i den digitale verden. 
 
 
Dernæst kommer de organisations teoretiske aspekter hvor i hvordan organisationen udenrigsmi-
nisterium samt ambassade organiserer sig efter sociale medier. Som eksemplet med Iran og deres 
atomvåben er det tydeligt at der overordnet sker et skift fra den elitære og aristokratiske diskus-
sion, til en i større grad langt mere inkluderende forhandling for ’åbne døre’ i den forstand at en 
stor del af formidlingen sker gennem Twitter.  
Når der sker en ny organisatorisk orden, opstår der med det sammen nye magtforhold blandt im-
plicerede og udvalgte medier.  
 
 
Fra potentiale til 300 kanaler 
Mange ambassader bruger allerede sociale medier i deres formidling. Tysklands udenrigsministe-
rium er på nuværende tidspunkt repræsenteret på 300 forskellige konti på diverse sociale medier 
(Amt, Social media, 2019). Alle disse konti er tydelig beviser for at digitalt diplomati er eksisterende. 
Det er bare ikke dokumenteret i litteraturen, i hvilken form digitalt diplomati udformer sig. Det er 
særligt ikke dokumenteret, hvordan digitalt diplomati ser ud når det bliver hverdag på ambassa-
derne.  
 
Den nuværende litteratur peger i retningen af en igangværende digitalisering af udenrigsministrielle 
poster såsom ambassaderne. Litteraturen har også beskrevet den proces og værktøjer det kræver 
for ambassader at blive attraktive på digitale medier, men der er meget lidt viden om hvad der reel 
sker på de digitale medier og hvordan ambassaderne griber disse medier an. 
 
Med udgangspunkt i den nuværende forskning litteratur, vil jeg indkredse, analysere forstå et ud-
valg af tyske ambassaders brug af adfærd på sociale medier.   
 
Fordele og ulemper ved digitalt diplomati 
Opgaven vil udelukkende tage afsæt i digitale medier. Litteraturen argumentere for at digitale tek-
nologier tilbyder nødvendigvis ikke nye funktioner, men medierne facilitere nogle nye og rammer 
og værdiladninger for kommunikationen mellem afsender og modtager, da den traditionelle 
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ambassade og ministerie kommunikation til lukkede kredse bliver brudt. Jeg finder det interessant 
at dokumentere denne ændring af vores samtid der resulterer i tilstedeværelse på digitale medier. 
De sociale medier har derimod en understøttende rolle. Manor fremhæver en række potentielle 
fordele af digitalt diplomati (Manor, 2016: 22). Nogle af dem vil jeg uddybe her: 
 
 

1. Secrecy 
Første fordel er taget fra Wichowskis forskning (Wichowski, 2015: 56). Her påpeger Wichowski det 
positive der kan komme ud af det kultur sammenstød der sker når den digitale tidsalder møder den 
’hemmeligholdte’ (oversat af ’secrecy’) kultur der bliver praktiseret i statsstyret kulturer.  
 
Den digitale tidsalder repræsentere i dette eksempel, hvor deling af personlige og upersonlig infor-
mationer bliver delt mellem mennesker. Dette står ifølge Wichowski, i stærk kontrast til udenrigsmi-
nisteries hemmeligholdte kultur der ikke har den samme iver efter at dele informationer. Denne 
kontrast er kun blevet forstærket i det mange borgere dermed forventer at udenrigsministerier bli-
ver mere transparente og gør flere ministerielle informationer offentlig tilgængelig.   
 
En sidenote til tilgængelig information er, at det vigtigt at have i baghovedet hvor tilgængeligt in-
formationen er. Hvis borgere skal have glæde af information er der en række forudsætninger til 
materialet afsender skal tage højde for.  
1. Er sproget rettet mod specialister eller generalister? Informationen er ikke let tilgængeligt, hvis 
det er skrevet i et sprog, modtagerne ikke forstår.  
2. Volumen af information. Hvis informationen er i en stor mængde, der ikke er let at navigere i, så 
er det ikke muligt for modtageren af navigere i informationen. Dermed skaber informationen ingen 
værdi.  
 
Der er en række spilleregler det ’secrecy’ diplomati, hemmeligholdes af information er en kerne-
kompetence i diplomati. Manor udbygger Wichowskis ovenstående antagelse ved også at inddrage 
Bjolas synspunkt om vigtigheden af hemmeligholdelse af information (Bjola, 2014: 90). I visse til-
fælde kan det være gavnligt for forhandlinger at praktisere ’secrecy’ diplomati, uden for offentlig-
hedens rammer. Derimod, kan offentlig og dermed digital diplomati også være gavnlig for andre 
forhandlinger. Ved at ministre eller ambassadører ytre deres mening på Twitter kan dette være med 
til at pålægge et øget pres på deres forhandlingspartnere.  
 

2. Realtid  
I forlængelse af at ligge pres på forhandlingspartnere på digitale kanaler kommer Manors anden 
argument for digital diplomatis fordele. Det er fordelen af realtid. Dette argument kommer fra Philip 
Seib (Seib, 2012: 23). Sociale medier og ICT øger hastigheden af verdens begivenheder.  
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På få timer kan en video i Damaskus sprede sig til resten af verden. Det er før nævnte eksempel med 
Rahaf Mohammed Al-Qunun fra Saudi-Arabien der søgte om asyl i Australien. Her spillede realtid 
en afgørende rolle for Al-Qunun og for at hun kom sikkert ud af Thailand uden at blive bortført. 
Dette gjorde at den australske ambassadør kunne reagere prompte på en asylansøgning, der for-
mentlig ville havde haft en behandlingstid længere end et døgn.  
Når det er sagt, er eksemplet beskrevet her, formentlig mere en undtagelse end regel, at de cana-
diske og australske myndigheder kan bøje asylreglerne, blot fordi en ansøger går viralt på Twitter.  
 
Det er dog et godt eksempel på den magt digitale medier kan have. Det illustrer også at borgere nu 
har en forventning om ministerier eller ambassader, respondere på konflikter eller problemer der 
vedrører dem.  
Manor fremhæver en underen ved det spændt forhold der er mellem realtid diplomati og den side 
af diplomati der har brug for tid.  Og den lyder: hvordan kan udenrigsministerier og ambassader 
påvirke den offentlig debat og være med til at frame den, når de ofte er de sidste til at reagere på 
den(Manor, 2016: 23)?  
 
 
Udfordringer for digitalt diplomati 
Som antydet i forrige afsnit om digitalt diplomati, er der ikke en entydig forståelse i forskningslitte-
raturen om emnet. Nogle af de forskere der forholder sig kritisk til emnet, argumentere også at 
digitalt diplomati er skrøbelige fællesskaber. Det er for let for brugerne at tage del af fællesskabet 
uanset deres motivation for at tage en del i dette. Det eneste man som ambassade opnår ved en 
Facebookprofil er øget deltagelse. Men brugerens sande motivation er ikke til at vide. Og det kan 
være skadeligt på ambassaden (Gladwell, 2010).  
 
Mine forudsætninger for tilblivelsen af opgaven 
Mine forudsætning for udarbejdelsen af denne opgave er min bachelor i Interkulturel kommunika-
tion med tysk profil. Jeg har dermed stor kendskab til tysk kultur, normer og værdier. Ydermere har 
jeg selv været bosat i Tyskland fra 2012 – 2014, og er derfor flyende i tysk. Dertil bygger jeg mine 
studier i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation oven på. Min tilgang til emnet er derfor 
ud fra kulturmødet, kommunikation og marketing.  
 
1.5 Specialestruktur 
 
Dette speciale består af seks dele: 
 

1. Introduktion. Giver en introduktion til dette speciale, valg af emne samt problemstilling. 
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2. Litteratur gennemgang. Udforsker den nuværende litteratur på området, fremlægger det 
hul hvor mit speciale kan komplimentere litteraturen samt de brugte teorier og modeller i 
dette speciale.  

3. Metode. Beskriver metoden i denne opgave og hvordan min primære empiri er analyseret. 
4. Resultater og analyse. Præsentere resultaterne og selve analysen. 
5. Konklusion. Præsentere konklusionen og de teoretiske og praktiske implikationer.  

 
 

Del 2: Litteratur gennemgang 
Dette afsnit giver en introduktion til det udvalg af forskere og teoretikere der har undersøgt digitalt 
diplomati. Introduktionen er listet efter den given forskers undersøgelser samt resultater.  
 
Litteraturen berør forskellige perspektiver af emnet. Det spænder fra normativ-perspektiv der fore-
slår retningslinjer for hvordan ambassader kan og skal gøre. Og andet litteratur der anskuer emnet 
fra et analytisk perspektiv og hvordan vi skal fortolke og forstå digitalt diplomati og kommunikative 
analyseværktøjer til at analysere tekstnedslag. 
 
Først del af dette kapitel er en gennemgang og udvælgelse af den litteratur der beskriver de histo-
riske markører der er inde for digitalt diplomati,  og de fremtidsudsigter der er i vente. Den er den 
litteratur der har givet anledning til dette speciale. Dernæst gennemgår jeg litteratur, jeg vil bruge 
til at dokumentere digitalt diplomati. Det første afsnit der gennemgår litteraturen der beskriver di-
gitalt diplomati og dens facetter, har ingen eller i meget lille grad kommunikationsteorier i deres 
beskrivelser. Litteraturen ser dermed ikke på de handlinger digitalt diplomati opfordre til. Derfor 
gennemgår jeg udvalgt litteratur der beskæftiger sig med den interpersonelle diskurs.  
 
Jeg har valgt at inddrage analytisk litteratur der identificere de handlinger de kommunikative ned-
slag ligger op til, da den nuværende litteratur i første del af denne gennemgang i overvægtende 
grad ser på det tematiske emner i nedslagene og ikke den performative lingvistik. Det er interessant 
at inddrage dimensionen om kommunikative handlinger, da det i sidste ende er ønsket med kom-
munikation. At få modtageren til at handle, ændre adfærd eller ligne.  
 

2.1 Litteratur om digitalt diplomati 
 
James Pamment – historiske markører 
I Pamments forskning har han beskrevet Storbritanniens diplomati i lyset af den digitale kommuni-
kative revolution fra 1995 – 2015. I denne undersøgelse har Pamment fokus på public diplomacy og 
hvad det egentlig er. De strategiske og taktiske mål og politisk versus offentlig kommunikation.  
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Yderligere fremlægger Pamment konkrete beviser på hvordan diplomatier er gået fra envejskom-
munikation til dialog. Dette skete særligt efter 9/11. Han fokuserer også på synergetics storytelling. 
Hvad sker der i vores samtidig når diplomatiske kampagner bliver lanceret og møder stakeholder 
management, co-creation, collective intelligence med mere. Pamment er interessant i denne op-
gave, da han har nedfældet historiske markører, der hjælper os til at forstå kontekst til digitalt di-
plomati (Pamment, 2016). 
 
 
 
Ilan Manor – komparative landeanalyser og forståelse for definition af digitalt diplomati 
Ilan Manor er en fremtrædende forsker inden for digitalt diplomati, og har gennem sin forskning 
forholdt sig kritisk for udenrigsministeriernes brug af sociale medier, som en del af deres kommuni-
kative praksis. Manor har studeret kommunikation, men hans fokus på diplomati startede tilbage i 
2016, hvor han publicerede artiklen Are we there yet? Have MFAs Realized the Potential of Digital 
Diplomacy? Results from a Cross-National Comparison (2016). Som titlen antyder, tvivler Manor på 
at udenrigsministerirere bruger de digitale medier optimalt for at opfylde de muligheder digitalt 
diplomati giver. I denne artikel har Manor udarbejdet komparative analyser for Polen, Norge, Israel 
og Finlands ambassader.  
 
Manor har skrevet mange artikler der omhandler den fragmenteret definition på digitalt diplomati, 
og giver et bud på hvordan vi undgår kasse opdeling, hvor der i den ene kasse er traditionel (offline) 
diplomati og den anden, digitalt diplomati. Manor argumentere derimod at nuværende definitioner 
er tilstrækkelige, og når man taler om digital diplomati, skal man tage højde for følgende i krydsfeltet 
mellem diplomati og digitalisering:  
1. Digitalisering er dynamisk  
2. Mangel på systematisk klassifikation  
3. Digital teknologier tilføjer ikke nogle nye funktionaliteter 
Yderligere har Manor beskæftiget sig med forslag til hvordan denne definition af begrebet kan im-
plementeres og hvorfor diplomati beskæftiger sig med digitale værktøjer. 
 
Overordnet set argumentere Manor for at one seize does not fit all, og at det digitale indhold skal 
tilpasses kontekst. Dette argument kommer blandt andet fra hans ovennævnte undersøgelser af 
Norge, Finland, Israel og Polen.  Ligeså vel, har hans komparativ analysen af landene, dannet den 
konklusion at landene ikke har haft en teoretisk tilgang til digitalt diplomati. De har derimod lært af 
god praksis. Manor fastslår, at udenrigsministerier fejler i samarbejdet med ikke statslige aktører, 
da ministre og ambassader hovedsaglig, kommunikere med andre kredse af eliten og ikke med den 
brede offentlighed. 
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Manor fremhæver i sin bog The Digitalization of Public Diplomacy (2019: 303) en pointe om et 
frontstage og backstage af diplomati for at opnå højere grad af transperens. I litteraturen er dette 
en pointe udviklet af Causey og Howard (2013). Den stigende digitalisering af diplomati har medført 
at diplomater og andre diplomentære institutioner, kan ikke længere styrer hvad der bliver vist og 
fortalt på frontstage. Offentligheden bliver nu også lukket ind bag bagtæppet af diplomati. Disse 
begreber læner sig kraftigt op af, teorierne om stigende transparens, og der nu bliver åbnet op for 
maskinrummet i udenrigsministeriet.  
 
 Transparens begrebet er i samme båd som netværksteori, da man går fra at have en klub-diplomati 
til netværk-diplomati  (Heine, 2013: 5).  
 
Ilan Manor – kommunikative aspekter 
Strategic narratives. Manor argumenterer for den digital tidsalder er kendetegnet for framing og 
narrativer, for at forme folks forståelse af begivenheder. Ex. Flygtning krisen, konflikten mellem Rus-
land og Ukriane etc (Manor, 2016: 117).. 
Competitive arenas. Digitalt diplomati kan fremstår nichepræget med smalle målgrupper. Der er 
dog stor konkurrence blandt ambassader om, for at få følgeres og interessegruppers opmærksom-
hed. Dette kræver en stærk relation til offentligheden for at skabe engagement fra følgerne (Manor, 
2016: 147).  
 
Manor har lavet dybdegående analyser på udvalgte ambassadør og hvordan de bruger medier som 
Facebook og Twitter i deres daglige virke som ambassader. Eksemplerne har særligt fokus på to-
vejskommunikation på de udvalgte medier. Manor har efterfølgende lavet interviews med den 
kommunikationsansvarlige på den given ambassade. Her søger Manor efter the dialogic loop, gene-
rering af tilbagevende besøg. 
I podcast fra 2019 med Mikkel Larsen fra den danske ambassade i Barcelona, fortæller Manor er der 
igennem de digitale medier ikke er blevet skabt en ny form for diplomati (Udenrigsministeriet, 
#DigitalDiplomacy, 2019)   
Seneste bog udgivet af Manor i 2019 har tre mål:  
1. Konceptuel struktur for forståelsen og undersøgelse af digitale teknologier på adfærd af public 
diplomacy.  
2. Man kan ikke forstå digitalisering af public diplomacy uden først at karakterisere det digitale sam-
fund.  
3. Digitalisering er en unik proces der avancerer ved forskellige hastigheder forskellige retninger for 
forskellige udenrigsministerier.  
 
Forskningen på området har udviklet sig meget de seneste år. Studier tilbage fra 2013, karakterise-
rede udenrigsministerielle adfærd på digitale medier som usammenhængende, og ikke villige til 
forandringer. Evgeny Morozov  er forsker og beskæftiger sig med de politiske implikationer inter-
nettet har gjort og gør (Morozov, 2019) og er forfatter bag den teknologi kritiske bog Click here to 
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save everything (2014). Morozov fastlog i sin forskning, at diplomati og digitale teknologier var et 
enten/eller valg. I modsætning til Manor, mener han ikke at disse to begreber kan ikke forenes un-
der et begreb.  
Manor har i hans studier senere hen modbevist dette udsagn og argumentere for det direkte mod-
satte af Morozovs forskning (Manor, 2016: 24).  
 
Corneliu Bjola – Sheins organisationsteori og implementering og måling af digitalt diplomati 
Corneliu Bjola er professor i diplomatiske studier ved Oxford Universitet. Derudover er han leder 
ved forskningsgruppen for digitalt diplomati på Oxford og medredaktør på udgivelsen: Digital Diplo-
macy: Thery and Practice (Bjola C. , About, 2020).  
Bjola har givet sit bud en metodisk-teoretisk tilgang der skal analysere hvordan ambassader poten-
tielt kan skabe et sammenstød med digitale teknologier. Med udgangspunkt i Scheins teorier om 
organisationer direkte og indirekte mekanismer.  
 
Ydermere har Bjola udviklet fem principper for digital adfærd. Motivationen for dette er den hårde 
konkurrence om brugernes opmærksomhed til ambassaderens digitale sider og skal derfor målrette 
deres kommunikation mere effektivt. Her foreslår Bjola to måder at undersøge kommunikations-
strategier ved enten at måle output eller outcome. Output-first strategien er en kortsigtet strategi 
der fokusere på agenda setting, tilstedeværelse og offentlig engagement. Outcome-first strategien 
er en langsigtet strategi der arbejder på at forbedre diplomatiske relationer eller bruges ved krise-
kommunikation (Bjola C., 2016: 4). 
 
Jan Melissen – public diplomacy 2.0 
Melissen beskæftiger sig med forståelsen af digitaliserings indflydelse på udenrigspolitik og polari-
seringerne der kan opstå. Melissen er redaktør på magasinet The Hague Journal of Diplomacy og 
fungerende konsulent til en lang række lande på områderne: diplomati i den digitale tidsalder, pub-
lic diplomacy, konsulær diplomati og meget mere (Hocking, 2015). 
Melissen konkludere at det er vigtigt ikke at undervurdere vigtigheden forholdet mellem teknologi-
ske forandringer og den samfundsmæssige kontekst forandringen sker i (melissen, stor bog p18).  
En af Melissens konklusioner er at der ikke findes et rigtigt eller forkert svar, når vi diskutere digitalt 
diplomati men nærmere en række specifikke procedure. (Hocking et al., 2015: 26).  
 
Melissen har særligt med udgivelsen Diplomacy in the digital age (2015), udfoldet emnet med ek-
sempler på de mange måder, man kan udbrede og anskue emnet diplomati i en digital kontekst. 
Særligt betoner han at digitalisering påvirker diplomati på et strukturelt niveau, samt måden diplo-
mati bliver udført (ibid, p. 5).  
Melissen anskuer ikke emnet i kasseopdeling mellem on- og offline aktiviteter med derimod at in-
formation and communication tehcnologies (ICT), påvirker allerede eksisterende hybrid typer af di-
plomati. Melissens forskning argumentere for at digitalt diplomati bygger videre på web 2.0 i form 
af kommunikation og sociale medier (ibid, p. 6). 
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Melissen argumentere at man kan anskue positioneringen af digi-
talt diplomati fra to forskellige vinkler. Enten som en granulær æn-
dring eller et fundamentalt brud med de allerede eksisterende ad-
færdsmønster, normer og værdier (ibid, p. 5). Dermed bliver diplo-
mati i den digitale tidsalder en hybrid og integration af on- og off-
line. Melissen opstiller tre antagelser for disse observationer (ibid, 
p.11).  

1. Værktøjer relateret til den digitale tidsalder skaber nye pro-
blemer og rutiner og sideløbende redefinere de allerede 
eksisterende værktøjer.  

2. Hybrid er blevet normen i den nuværende medie og diplomatisk omverden. 
3. De nye problemer der bliver skabt kræver nye strategier der håndtere integrationen af de 

on- og offline miljøer. 
I sidste ende er Melissens udgivelse en undersøgelse på: konteksten til den digitale tidsalder, off- 
og online perspektiver og DNA af diplomati. 
 
 I den ene lejer er cyber-utopia og den anden cyber-realists. I den digitale tidsalder har diplomatiske 
missioner fået en mere fremtrædende rolle for udenrigsministerier, og ligeså er eksterne partnere 
vigtige spillere. Dette ser vi i dag støde sammen i ønsket om hurtigt respons tid/time og hvordan 
det går fra en hierarkisk til flad horisontal struktur. Melissen har udviklet en kurve der ser på digita-
lisering af diplomati som følgende:  
 

 
Lavpraktisk betyder dette, at ambassader skal skabe nye arbejdsrutiner samt om justeringer for at 
skabe en synergi mellem off- og online medier.  
 
Shaun Riordan 
Shaun Riordan. Riordan er tidligere britisk diplomat og nu leder af Diplomacy and Cyber Diplomacy 
ved EIIS. Han har særligt fokus på cyberdiplomacy der ikke direkte henvender sig til dette emne, 
men også echo-chambers og blackbox diplomacy. Riordan ser udfordringerne i at det ofte er perso-
nale uden nogen politisk baggrund eller forståelse der styrer kanalerne på sociale medier, og derfor 
går dele af kommunikationen tabt. Hybrid diplomati der tager afsæt i multistakeholder teori 
(Udenrigsministeriet, 2018).  
 

Skeptisk Hype Aceptering Mainstream

Web 2.0 referere til anden ge-
neration af world wide web. 
Udtrykket udspringer fra soft-
ware industrien og Web 2.0 in-
dikere, derfor at den nye ver-
sion indeholder nye funktioner 
der ikke var i den foregående 
version. En af disse nye funktio-
ner er eksempelvis sociale net-
værker og andre bruger inter-
aktioner (Christensson, 2008) 
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2.2 Tematiske litteratur gennemgang af litteratur om digitalt diplomati 
Dette afsnit er en opsummere på tværs af den eksisterende litteratur og et afsnit om at tydeliggøre 
hvordan de enkelte problemstillinger fletter sig ind i hinanden, og dermed illustrere kompleksiteten 
af emnet. Denne oplistning tager afsæt for at præcisere hvordan jeg vil gribe emnet an. 

- Manglende eller dårlig definition på digitalt diplomati (Melissen Og Manor). Litteraturen gi-
ver ikke et entydigt svar på ’hvad er digitalt diplomati?’. Den ældre forskning er tilhængere 
af en unuanceret definition, der splitter diplomati op i en kasse opdeling, med online diplo-
mati i den ene kasse og online diplomati i den anden kasse. Den nyere forskning derimod ser 
mere nuanceret på definitionen, og argumentere for at digitalt diplomati er en hybrid af 
eksisterende teorier inde for mange områder. Heriblandt, kommunikations-, organisations- 
og diplomationsteorier. 
 

- Ovenstående punkt bringer mig videre til dette punkt. Det mange af ovenstående punkter 
og forskere peger imod nye roller, funktioner og relationer mellem interessenterne i et di-
plomatisk netværk. Dvs. for at kortlægge de nye roller, funktioner og relationer er der ikke 
tale om blot en teori, men en hybrid af allerede eksisterende teorier.  
 
Et eksempel på nye interessenter er at diplomati går fra at være yderst elitært til at i dag at 
være langt mere mangfoldigt og ”transparent”. Digitalt diplomati fordre nødvendigvis ikke 
nye funktioner, men derimod nye måder at influere allerede eksisterende funktioner, roller, 
og netværker (Hocking et al., 2015: 29).  
 
Når Melissen argumentere at digitalt diplomati er en hybrid, kan vi i samme åndedrag ind-
drage Manors pointe om at digtalt diplomati er dynamisk. Så det er derfor en ”konstant” i 
det lange perspektiv en vekselvirkning mellem eksisterende teorier der tilpasser sig den kon-
stante udvikling af digitale teknologier. Det vil også sige at den enkelte ambassade skal til-
passe sig den kontekst de kommunikere i og ikke leve efter best practices. 
 

- Fra monolog til dialog. Som ovenstående punkt beskriver at diplomati i rigtige mange til-
fælde har foregået i lukkede kredse for eliten. Det at der er elitære kredse er nødvendigvis 
ikke en dårlig ting, da det for ambassaders vedkommende ofte er der hvor magten og mu-
ligheden for ændringer er.  
 
”Problemet” opstår dog, når ambassader vælger at træde ind på langt mere offentlige are-
naer såsom Facebook og Twitter, hvor den brede og langt mindre elitære modtagere befin-
der sig. Disse medier fordre til dialog, men hvad har en ambassade af budskaber der kræver 
dialog med den brede befolkning? 
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- Mange artikler fremser potentiale men har ikke dokumenteret udviklingen. Det er ikke så 
meget andet end at sige at dette er et tungt argument for denne opgaves formål. Netop, at 
dokumentere hvad der reelt sker i den digitale verden og diplomati.  
 

- Mere og mere inddragelse af digitale teknologier i udenrigsministerier ændre på den orga-
nisatoriske struktur. Diplomatiske missioner kan nu målrettes meget skarpere og decentra-
liseres fra udenrigsministeriet til eksempelvis ambassader (Hocking et al., 2015: 5). 

 
- Legitimitet. Ambassade vs. Personlig profil. Der er forskellige fordele og ulemper ved at have 

en upersonlig og udelukkende organisatorisk afsender. Umiddelbart, er der flere fordele end 
ulemper ved at have en personlig afsender i form af en specifik ambassadør eller minister. 
Dette kræver dog at ambassadøren finder det naturligt at kommunikere til den brede be-
folkning og ikke ”gemmer” sig bag organisationens profil. 

 
- Struktur i struktur. En ting er digitalt diplomati der et ”nyt” fænomen i konteksten af public 

diplomacy. Noget andet er den struktur selve diplomati er omgrænset af. (Hocking et al, 
2015: 6). Det er vigtigt at definere den rolle  digitalisering har i centrum-periferi kontekst. 
Det er centralt for udenrigsministerier at positionere sig i informations netværker. 
 
   
 

 
 
 
 
 

Kommunikativ litteratur 
Ovenstående litteratur om digitalt diplomati tager afsæt i te-
orier der handler om daglige praksiser og politiske tematikker 
i kommunikationen. For at understøtte mine tanker om digi-
talt diplomati og relevans for denne opgave, har jeg valgt at 
inddrage litteratur om organisationskommunikation.  
Som det fremgår af litteratur gennemgangen ovenover, har ambassaderne mange bolde i luften. I 
deres daglige arbejde, og ikke mindst skal de også indordne sig i den politisk dagsorden der repræ-
sentere udenrigsministeriet i hjemlandet, og forholde sig til de politiske strømninger i gæstlandet.  
 
Men hvad siger litteraturen om organisatorisk identitetsskabelse? Er det vigtigt at udenrigsministe-
riets ”stemme” og budskaber gennemsyrer ambassaderenes arbejde? Eller skal ambassadøren 
skabe deres egen unikke klang, for at modtagerne skaber et image af ambassaderne som organisa-
tioner med høj grad af legitimitet? Hvordan er måder at skabe legitimitet. En af måderne at skabe 

Center-periferi-modellen: modellen 
bruges til at markere forskellene mel-
lem u-og ilandenes økonomier. Center 
delen af modellen repræsentere ilan-
dene. Økonomierne består af hen-
holdsvis to sektorer. Produktion af ka-
pitalgoder og produktion af forbrugs-
varer.  Periferien, der repræsentere 
ulandene har ingen de før nævnte 
sektorer. Dermed er ilandene af-
hængig af relationerne til verdens-
markedet (Sørensen, 2020) 
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legitimitet er sker gennem strategisk kommunikation. Andre måder at skabe dette kan også ske 
gennem de offentlige ansigter der repræsentere udenrigsministeriet og ambassadøren, og ligeledes 
den eller de politiske agendaer ministeriet gennemfører. Men det er en ting, denne opgave ikke 
beskæftiger sig med.   
 
En af måderne at skabe legitimitet er at skabe en organisationsidentitet. Identiteter kan være mange 
ting. Eksempelvis et brandidentitet som vi kender fra Apple men også nationale identitet. F.eks. en 
”tysk identitet” og balancen mellem en national og global identitet. En organisations identitet kan 
være repræsenteret i den online og offline verden.  
Legitimitet er vigtigt for en ambassade da de er et udøvende organ der en stedfortræder for uden-
rigsministeriet i gæstlandet. Når jeg skriver udøvende, kan det betyde at de tager sig af statsborger-
skaber og udenrigsministeriet er en udøvende magt der agere efter en regerings politik. I moderne 
samfund lever begrebet identitet i et paradoks, da begrebet kan defineres på forskellige måder. På 
den ene side betragtes identitet som en urokkelig kerneværdi der er statisk (Albert og Whetten, 
1985) og på den anden side er det også et begreb der er dynamisk og skal formes og ændre sig (Lars 
T. Christensen et al., 2008: 63). 
 
 
 
 
 
Litteratur anvendt til analysen 
Som en anden del af analysen, har jeg valgt at inddrage 
litteratur der handler om diskurs. Dette har jeg gjort for 
at analyser hvordan retningslinjer fra Udenrigsministe-
riet forgrener sig i udvalgte kommunikative nedslag på digitale platforme. Således, at dokumentere 
og belyse de sociale handlinger fører til digitalt diplomati. Diskursanalysen skal give os en indsigt i 
de overordnet linjer der danner grundlag for digital diplomati. 
 
Overordnet set, vil Norman Faircloughs teorier om kritisk diskursanalyse ligge til grundlag for denne 
del af analyse. For af kunne afkode og klassificere udvalgte tekst nedslag, inddrager jeg litteratur 
om sproghandlinger skrevet af George Yule samt Manors klassificeringer. Litteraturen om sprog-
handlinger skal analysere/definere de handlinger, og de kommunikative nedslag leder til. Manors 
klassificeringer har til formål at bestemme de tematikker der fremgår i de kommunikative nedslag.  
 
Sproghandlinger  
De lingvistiske teorier jeg har valgt at inddrage. Teorierne har til formål at belyse, de handlinger de 
kommunikative nedslag i analysen lægger op til. Dette er særligt interessant at undersøge, da jeg i 
litteratur gennemgangen har argumenteret for at traditionel, ”offline” diplomati handler meget om 

Legitimitet: ”retmæssigheden af et 
styre, en styreform eller en lovgivning; 
legitimiteten anses for at være betinget 
af, at de styrede anerkender magtudø-
veren og magtudøvelsen som noget, der 
bør respekteres. Et styres legitimitet må-
les altså på, i hvor høj grad det hviler på 
borgernes evt. stiltiende accept og ikke 
på fx tvang og vold” (Loftager, 2020). 
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monolog, og ikke har den brede befolkning, som målgruppe for at gennemføre udenrigsministeriets 
politiske dagsorden.  
 
Kan jeg godt bruge lingvistiske talte kommunikation til at analysere det skrevne sprog. Det skrevne 
sprog i dette tilfælde har dog næsten en adfærd, som det talte sprog.  
 
Det er spændende at dokumentere sproget i digital diplomati, da det komplimentere klassifikatio-
nerne af de enkelte kommunikativ nedslag. Sprog og ord er mere end deres betydning, men derimod 
de handlinger de har med sig (Thomas, 1995: 31).  
 
OBS! Nedenstående teori er umiddelbart kun til verbal tale. Jeg vurdere dog at dele af teorierne kan 
bruges i denne opgave, da meget af den skrivende kommunikation på digitale platforme bæger 
stærk præg af verbale talehandlinger.  
 
Performative hypotesis. Udover at være filosof  er John Langshaw Austin manden bag den perfor-
mative hypotese (Møller, 2003: 209). Dette begreb betyder at ord ikke blot er til for at afsender kan 
ytre sig om udtaleser og udsagn, men kommunikation bliver lige såvel brug til at udføre handlinger 
der har en effekt eller kan ændre verden i større eller mindre grad (Thomas, 1995: 44). Litteraturen 
beskriver Austins teorier om performative hypotese som par excellence eksempel for ”hvordan man 
kan gøre ting med ord, og dermed blev pragmatikken indenfor lingvistikkens dagens lys.  Austins 
hypotese er dog efterfølgende blevet kritiseret og fornyet da den performative hypotese ikke tager 
højde for: 
 1. ingen performative verber  
2. hvis der er et performativ verbe i sætningen er dette in gen garanti for performative handling.  
3. anden sammensætning af ord uden verber der kan opfordre til performative (Møller, 2003: 44).  
 
 
Diskursanalyse 
Før teorietikere til diskursanalyse introduceres skal diskurs som begreb defineres. Diskurs udsprin-
ger af to forskellige områder. Den ene er lingvistik og den anden er et tværområder der bringer 
humaniora og samfundsvidenskab sammen (Agger, 2013). Diskursanalyse tager udgangspunkt i so-
cial konstruktivisme. Det har som fundament viden og sandhed. Der bliver skabt i den sociale kon-
struktion, har konkrete sociale konsekvenser.  
 
 I denne opgave er derfor udover at dokumentere digitalt diplomati på digitale medier, men lige så 
vel undersøge hvad digitalt diplomati for det tyske udenrigsministerium udspringer af i en organisa-
torisk kontekst. Således, hvilke retningslinjer fra den øverste ledelse forgrener sig i udvalgte afde-
linger i ministeriet.  
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Når vi bruger diskursanalyse som et analytisk værktøj til denne opgave, er det fordi det har til formål 
at belyse de sociale handlinger der skaber viden, identiteter og sociale relationer. Det betyder at 
måder tale kan kategoriseres og dermed skabe repræsentationer af virkeligheden. Her er det vigtigt 
at bide mærke i repræsentationer i forrige sætning. Repræsentationer er i pluralis, hvilket betyder 
at der kan og mange tilfælde er flere og ofte forskellige repræsentationer af virkeligheden (Fairc-
lough, 2003: 225).  
 
Indenfor diskursanalyse kan man vælge at gå i mange retninger alt efter hvad man ønsker at analy-
sere. Fairclough bygger sin teori videre på Giddens samfundsteori der fremhæver den menneskelige 
betydning af forståelse, som central forklaring på den sociale verden vi omgiver os i. Giddens’ teori 
er kraftigt præget af hermeneutikken og dens konstante fortolkning af verden. Giddens’ teori ”ligger 
vægt på menneskelige aktørers handlinger og refleksivitet i reproduktion og  forandringer af sociale 
relation” (Howarth, 2000: 14).   
Denne terori om forholdet mellem social struktur og menneskelige aktører bygger Fairclough videre 
på ved at hævde at ”at der er et gensidigt konstituerende forhold mellem diskurser og de sociale 
systemer de virker inden for” (ibid: 15). 
 
Diskursanalysens forgrening (genealogi) 
Diskurs er ikke bare diskurs. Litteraturen om diskurs forgrener sig i mange teorier og undersøgelses-
områder. For at forstå hvorfor jeg har valgt at inddrage Fairclough. Hans tekster og analyse metoder, 
har jeg valgt at give en introduktion til diskursanalyse, og beskrive hvad det udspringer af og hvor-
ledes teorierne bygger videre på hinanden og undersøgelse områder dermed også forandre sig.  
Howarth har i sin bog ”Introduktion til Diskrus” (2000) beskrevet udviklingen og faserne af diskurs 
og hvorledes teorierne omkring dette har udviklet sig i årenes løb. Dette kalder han genealogi, da 
diskursen forgrener i flere retninger. Howarth beskriver hvordan diskurs traditioneltvis beskæftiger 
sig med ”sprog i brug”. Dette afsæt beskæftiger sig med talehandlingsteori. Teorien om hvordan 
sætninger er forbundet i skrift eller tale (ibid: 19). Dette er kan f.eks. være direktive ytringer: ”Køber 
Jonas en bog?” eller kommissive ytringer: ”Jeg køber en bog til Jonas”.  
 
Anden fase - Diskursive formationer 
Anden fase har Foucault bygget på, og dette er diskursive formationer. Dette er ”diskursive regler 
der gør subjekter i stand til at producere objekter, udsagn , begreber og strategoer, der tilsammen 
udgør diskurser.” (ibid: 19 linje 12) i modsætning til første fase, beskæftiger Foucault sig ikke med 
grammatiske regler der leder til talehandlinger. Foucault ser i stedte på hvordan diskurser bliver 
formaet af sociale praksisser. Her er der fokus på hvordan udsagn i tale såvel som skrift, former de 
sociale relationer og institutioner.  
 
Tredje fase - Kritisk diskursanalyse 
Den tredje fase er Faircloughs kritiske diskursanalyse. Fra talehandlinger til sociale relationer skabt 
af talehandlinger udvider Fairclough diskursteorien til analyse af politiske tekster og de kontekster 
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teksterne bliver placeret i. Fairclough er ikke en enkeltstående teoretiker på dette niveau. Han bliver 
akkompagneret af Laclau og Mouffe der har en tilgang der i litteraturen bliver henvist til som dis-
kursteori.  Denne analyse omfatter alle sociale praksisser (ibid: 19).  
 
Disse tre beskrevet faser fortæller os at diskursanalyse ved første øjekast er et snævert analyseom-
råde af samfundsvidenskaben, men forgrener i mange retninger og som forsker kan har man et 
bredt udvalg af teoretikere og tilgange at vælge imellem alt efter hvad man ønsker at undersøge.  
 
Diskursteori 
”Teorien undersøger hvordan sociale praksisser konstruerer og udfordre de diskurser som konstitu-
ere den sociale virkelighed.” (ibid: 20 linje 6). Howarth skriver at dette kun er muligt da menninsg-
systemmer er i konstant bevægelse og til fortolkning, og dermed kan man aldrig helt udtømme det 
sociale menningsfelt. For at kunne forstå diskursteori skal vi også forstå de begreber der høre til ind 
under teorien. Det er: det diskursive, diskurs og diskursanalyse (ibid: 20).  
 
 
Fairclough 
Norman Fairclough er en mand af samfundsvidenskab. Fairclough er professor ved Lancester Uni-
versitet ved afdelingen for lingvistik og engelsk (Academia, 2020). Han startede sine undersøgelser 
inde for området i begyndelsen af 80érne, hvor han ville linke hans arbejde om kritisk diskursanalyse 
sammen med den politiske verden (ibid). Fairclough har udgivet tre bøger indenfor kritisk diskurs-
analyse. Heriblandt Analysing Discourse (2003) som denne opgaves diskursanalyse del vil tage afsæt 
i.  Dette værk er af kollegaer til Fariclough, beskrevet som en vigtig udgivelse der omsætter teori til 
praksis for studerende og forskere der beskæftiger sig med sprog som empirisk kilde til forskning 
eller undersøgelsesområder (Fairclough, 2003: 1). 
Fairclough er blot en ud af mange tilgange til diskursanalyse. Lige såvel, er der også førnævnte Van 
Dijk, der har udviklet analysen ”Tale og tekst i kontekst” (Howarth, 2000: 17).    
Da denne opgave dokumentere udenrigsministerieres kommunikation på udvalgte digitale medier, 
er det derfor oplagt at inddrage Fairclough.  
 
Som beskrevet i foregående afsnit om diskurs, er der forskellige grupperinge inde for diskursanalyse 
og teksanalyse. Fairclough kombinere den foucaultske lingvistiske tilgang med samfundsvidenska-
belige elementer. Dette kalder Fairclough selv for transdisciplinær dialog. Det er nødvendigt at kom-
binere lingvistik og samfundsvidenskaben for at kunne have en analytisk metode der dokumentere, 
hvad den skrevne tekst kan forandre i sociale processer. Særligt processer i den nye kapitalisme 
(Fairclough, 2003: 6).   
 
Før Faircloughs værk bliver læst i dybden skal forudsætninger for at forstå Fairclough og hans tekst 
udpensles.  Faircloughs hypotese er at sprog og det sociale liv er uadskillelige og samfundsvidenska-
belig analyser skal tage højde for sproget. Sproget er dermed en strategisk måde at analysere 
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institutioner (Fairclough, 2003: 2).  Det empiriske fokus er derfor på konkrete tekst nedslag, for at 
dokumentere hvordan diskursen bliver realiseret for det tyske udenrigsministerium. De konkrete 
tekst nedslag fra eksempelvis den tyske ambassades Facebook opslag, skal dokumentere tjene, som 
eksempel på et konkret tekst nedslag der repræsentere det tyske udenrigsministerium som institu-
tion.  
 
Fairclough beskæftiger sig med et udvalg af diskursbegreber. En af dem er den sociale effekt af tek-
ster. Fairclough antager at tekst fører til handlinger, der kan ændre adfærd hos læseren. Det kan 
være sociale relationer, handlinger eller attitude. Med andre ord også kaldet for kausalitet.  Det er 
dog ikke simpel mekanisk kausalitet.  
 
Som der er skrevet om i foregående afsnit om Austins  performative sproghandlinger. Ligesom Au-
stin påpeger Fairclough at ændringer hos modtageren ikke udelukkende kan ske, grammatisk eller 
via en teksts særlige elementer (Fairclough, 2003: 8).  
 
Analysen som jeg kommer frem til senere i denne opgave har et transdisciplinært tilgang. I analysen 
vil jeg dokumentere, opslag på den tyske ambassades Facebookprofil, og dermed dokumentere de 
tematikker og sproghandlinger opslagene indeholder. Dernæst analysere jeg den eller de diskurser 
der fremgår af interviewet med Lasse Peter Rodewald, samt nogle af de offentlige retningslinjer 
udenrigsministeriet arbejder ud fra. Fairclough argumentere for at den transdisciplinære tilgang er 
en nødvendighed , hvis vi skal kunne forstå sproget og tekster i sociale forandringsprocesser (Fairc-
lough, 2003: 6). Hvilket digitalt diplomati har gjort og gør ved udenrigsministerier lige nu. Digitalt 
diplomati forandre måden og budskaber udenrigsministerier, herunder ambassader arbejder på.  
 
Fairclough argumenter for at tekster har en stor betydning for folks og organisationers opfattelser 
af dem selv, og tekster er med til at skabe identiteter. Tekster har dermed den kausale effekt at 
tekster skaber forandringer (Fairclough, 2003: 8). Tekster kan dermed være med til at ændre folks 
opfattelser i forhold til værdier, handlinger eller sociale relationer. I en diplomatisk kontekst har vi 
set eksempler på dette, når ledende politikere skriver short and sweet opdateringer på Twitter. Det 
kan nogle gange aflede til store konflikter.   
Som litteraturen af Bülow om pragmatik og Austins  teorier om lingvistik, så kan vi ikke fast-
slå mekaniske kausaliteter såsom at bestemte grammatiske elementer per automatik leder til en 
bestemt handling hos modtageren af teksten. Tekster er en del af en helhed, og hvis teksten skal 
skabe en forandring er det afhængig af konteksten der bliver præsenteret og læst i og hvem og 
hvordan teksten bliver interpreteret (ibid, s.8). I denne opgave undersøger jeg den diskurs Lasse 
Peter Rodewald har modtaget af udenrigsministeriet og hvordan han tolker og agere ude fra denne 
diskurs.  
 
For at modtager kan forstå og danne en mening om udsagnet i teksten, skal vi også vide at der er 
eksplicitte og implicitte interpretationer i en tekst. Fairclough argumentere at meningsdannelse sker 
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i sammenspillet mellem: produktionen af teksten, modtagelsen af teksten og interpretationen af 
teksten. Det vil dog aldrig være muligt at opnå en fuldstændig forklaring på meningsdannelsen, da 
det er noget der sker oppe i modtagerens hoved.  
I og med at vi ikke ved helt præcis hvad der sker i meningsdannelsen, bringer det os nu frem til de 
implicitte og eksplicitte elementer i en tekst. Det kalder Fairclough og så for sagt og usagte antagel-
ser (2003: 10).  
Da jeg i denne opgave analysere diskursen for tekster og udtaleser, hvis formål er at fungere som 
retningslinjer for ansatte, der skal praktisere og skabe et konkret indhold ud fra dette, kunne man 
tænke som forsker, at budskabet ikke ville være tvetydigt. Det er retningslinjer der skal følges, og 
hvad kan afvige fra disse retningslinjer?  
Det blev tydligt for mig, da jeg havde mit interview med Rodewald, at retningslinjer fra udenrigsmi-
nisteriet ikke var eksplicitte og det er noget ambassaderne famler i. Derfor er det på sin plads, at 
have et diskursiv element med i denne opgave.  
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Del 3 - Metode  
I dette afsnit vil jeg gennemgå de metodiske tilgange i denne opgave, der efterfølgende leder videre 
til selve analysen.  
 
For at konkretisere digitalt diplomati, har jeg valgt at bruge det tyske udenrigsministerium som case 
eksempel for denne opgave. Før jeg ridser de metodiske retningslinjer op, vil jeg forklare konteksten 
for det tyske udenrigsministerium og de politiske situationer der gør digitalt diplomati aktuelt.  
 
Valg af metode udspringer fra mit interview med på den tyske ambassade i København med pres-
sechef Lasse Peter Rodewald. Som før nævnt, var formålet med at have interviewet før jeg lagde 
mig fast på metodiske valg og analyseområder, i håb om at Rodewald vil bringe lys på relevante 
emner og problemstillinger ambassaden oplever i forbindelse med digitalt diplomati. Derfor vil jeg, 
før jeg introducere selve metoden for denne opgave, ridse nogle af pointerne fra interviewet med 
Rodewald op, så du som læser, får en større forståelse for mine valg. De resterende pointer samt 
dybdegående beskrivelse af nedenstående punkter, kan du finde i det analytiske afsnit. 
 

1. Uklare retningslinjer fra udenrigsministeriet om ambassaders brug af digitale medier. I mit 
interview med Rodewald forklarede han til at starte med, at ambassaden har bemyndigelser 
til at praktisere digital diplomati. Men som vi kommer længere hen i interviewet, erkender 
Rodewald at indholdet på deres Facebookprofil har nogle sikre temaer, der hverken kan mis-
forstås eller give anledning til større diskussioner.  

2. Ambassaderne oplever øget pres fra offentligheden til dokumentere hvad de laver på am-
bassaden. 

 
Eksemplerne har det tilfælles at de alle er kommunikative begivenheder der udspringer af det tyske 
udenrigsministerium. Det er empiriske nedslag i begivenheder der involvere den tyske ambassade i 
København eller emner der ”blander” sig i den globale dagsorden. Disse empiriske nedslag er dag-
til-dag kommunikation og større kampagner der berøre flere ambassader på tværs af landegrænser.  
 
Hjertet af diplomati er kommunikation for at opnå resultater i netværker af informationer. Dermed 
er det meget naturligt for udenrigsministerier at inddrage digitale og sociale medier i håbet om at 
fremme kommunikationen. Det gælder derfor for mange ambassader, at udvikle og teste nye pro-
cedure og finde tone of voice, for at finde den rette måde til lige netop én pågældende ambassade 
at bruge sociale medier (Hocking et al, 2015: 9). Ligeledes har historien lært os at kommunikations-
teknologier er betinget af det miljø der operer i, og derfor kan have forskellige udfald givet ud fra 
de processer og institutioner de er anvendt i  (Hocking et al, 2015: 10). Derfor er det oplagt at un-
dersøge de forskellige kommunikative nedslag i konteksten til udenrigsministerier og ambassader 
da forskning på dette i dag er begrænset. 
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3.1 Beskrivelse af de kommunikative begivenheder 
 
Den tyske ambassade i Danmark 
For at konkretisere denne opgave og indsamle så meget primært data som muligt, har jeg valgt at 
bruge den tyske ambassade i Danmark, som primær case for denne opgave.  
 
Ved at gøre dette, har jeg indsamlet primær information via mit interview, om daglige praksisser på 
den tyske ambassade, samt fået en indsigt i de retningslinjer ambassaden følger fra det tyske uden-
rigsministerium og udforske ambassadens valg og fravalg i deres kommunikation.  
 
Forholdet mellem Danmark og Tyskland 
Det der binder Danmark og Tyskland sammen er sammenhandelsaftaler på import og eksport af 
varer samt mindretallet i Slesvig Holsten.  
Fra et dansk synspunkt er Tyskland et af Danmarks største eksportmarkeder, og mindretallet i Sles-
vig og Holstein gør båndet blot endnu tættere (Udenrigsministeriet, 2020). Fra et tysk synspunkt, 
fremgår det tydligt i mit interview, at det er vigtigt for ambassaden at danskerne kan det tyske sprog. 
 
Jeg har dokumenteret ambassadens aktiviteter på Facebook fra perioden den 1. – 31 maj 2019 samt 
den 1.– 31. oktober 2019 ved at tage skærmbilleder af hver enkelte opslag i perioderne. Jeg har 
ladet mig inspirer i den eksisterende litteratur hvad angår undersøgelsesperiode.  
Hver enkelte opslag er blevet kategoriseret efter temaer af indholdet.  
 
Den tyske ambassade er kun repræsenteret på Facebook. Derfor er Facebook det eneste socialt 
medie jeg kan analysere for at dokumentere digitalt diplomati i denne kontekst. Gennem mit inter-
view med den tyske ambassade, fortæller de at de kun bruger Facebook, da de ikke har ressourcer 
til at administrere flere sociale medier (bilag 3: 14:58 min.). Det er forståeligt, at De har valgt Face-
book, da litteraturen fortæller os, at mange befolkningsgrupper bruger Facebook, som hovedsagelig 
kilde til nyheder i verden (Manor, 2016: 12).  
 
Martin Kobler 
Martin kobler var tysk ambassadør i Pakistan fra 2017-2019. Martin Kobler var en meget populær 
ambassadør i Pakistan. Han opnåede at få en følger skarer på mere end 200.000 følgere på Twitter 
(Staff, 2019).  
Igen, er dette en præstation Rodewald gentagende gange fremhæver i mit interview med ham. Kob-
ler bliver internt i ministeriet fremhævet som et godt eksempel på digitalt diplomati. Kobler var 
særligt tilstede på Twitter. Dette er særligt interessant da Manor i sin artikel Are we there yet fra 
2016 beviser at ministerier ikke formår at kommunikere med offentligheden. Dette formåede Kob-
ler at gøre. Koblers eksempel er derfor en god case for denne opgave, da det viser at der er sket en 
udvikling.  
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Martin kobler er født i 1953. Han er et godt eksempel på det som Lasse, beskriver som en karriere-
ambassadør. Han har en universitetsgrad i jura og tolk af arabisk og indonesisk. Kobler har 
mere end 30 års erfaring fra senior niveau i diverse stillinger hos FN. Heriblandt var han også gene-
raldirektør for kommunikation og kultur for udenrigsministeriet og fungeret som ambassadør i 
Egypten, Irak og seneste i Pakistan (Parlaiment, 2011). 
  
Den analytiske del af Koblers tilstedeværelse på Twitter og den tyske ambassade i Danmark, skal 
fungere som to komparative eksempler og løsninger på de samme retningslinjer udstukket af mini-
steriet. Koblers kommunikation på Twitter foregik gennem ambassadens konto. Dog er alle hans 
opslag blevet slettet efter hans fratrædelse, men jeg har på bedste vis fundet eksempler og reakti-
oner på Koblers tilstedeværelse, og disse vil fungere som empiri for min analyse.  Mange af eksem-
plerne er fra Koblers sidste måned som ambassadør. Opslagene bærer derfor præg af Koblers afsked 
med landet, og alle de gode minder han har haft. 
 
 
Sådan har jeg kortlagt ambassadens brug af Facebook 
Jeg har valgt to forskellige observationsperioder fra ambassadens Facebookprofil. Den ene periode 
er fra den 1. – 31 maj 2019 samt 1. – 31. oktober 2019. Jeg har taget et skærmbillede af samtlige 
opslag, ambassaden har lagt op på Facebook i denne periode. Alle opslag er at finde i bilagene til 
denne opgave.  
Derefter kortlagde jeg samtlige opslag ved at registrere kvantitative informationer, samt klassificere 
de enkelte opslag. Beskrivelse samt overvejelser om valg af klassificeringer, bliver beskrevet læn-
gere nede.  
 
 Da jeg startede på dette speciale, var det Andreas Meitzner der var ambassadør på ambassaden. 
Sidenhen er det Detlev Rünger der har overtaget posten som ambassadør. Jeg har derfor bevidst 
valgt at dokumenter Facebookopslag, fra både Meitzner og Rüngers periode som ambassadører, for 
at finde forskelle eller ligheder.  
 
Som det er beskrevet i litteratur gennemgangen i foregåendende afsnit, kan det i visse tilfælde, have 
en stor betydning for digitalt diplomati hvem der er ambassadør, og hvor vant vedkommende er til 
at navigere i det digitale landskab (Hocking et al., 2015: 49). Dette er blot et argument for denne 
opgave, hvorfor at vælge to forskellige perioder at observere. For at dokumentere om skiftet af 
ambassadører for den tyske ambassade i Danmark har haft nogen indvirkning på det digitale diplo-
mati.  
 
Manor undersøger digitalt diplomati på ministerielt samt ambassade niveau, da disse to organisati-
oner går hånd-i-hånd med hinanden. Ministeriernes strategiske mål og politiske retningslinjer skal 
dominere alle lag af organisationen. Herunder også ambassader. Ambassadernes opgave er at pri-
oritere disse mål i gæstlandet, men ligeså vel rapportere til ministeriet, om hvad der sker i det 
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pågældende land. Dette er to forskellige niveauer af autoritet ministerierne og ambassaderne har, 
men de komplimenterer hinanden og påvirker hinanden, og derfor vurdere jeg at analyser på mini-
ster niveau også kan applikeres på ambassade niveau.  
 
 
Nenstående tabel er sammensat med inspiration ud fra den eksisterende litteratur samt mit inter-
view med ambassaden. De kvantitative parameter i tabelen, har til formål at belyse følgernes enga-
gement på siden. Det er kolonnerne med reaktioner, kommentarer og delinger.  
Det er ikke målbare om opslagene er en succes eller ej, ud fra disse parameter. Men de kan  give et 
billede af følgernes engagement, samt bringe lys over de opslag og tematikker der vækker større 
interesser end andre.  
 
Da jeg har skulle definere hvilke klassificeringer, der skulle indgå i denne analyse, har det været frem 
og tilbage hvorvidt klassificeringen nation branding skulle indgå. Det kommer an på hvordan man 
definere nation branding, og hvornår i analytisk øje, hvor bredt vi anskuer begrebet. Nation bran-
ding kan i denne analyse trække i to retninger: enten betragter vi alle opslag på den tyske ambas-
sade Facebookside som nation branding, da alt indholdet kan betragtes som repræsentanter, hvori 
ambassaden ønsker at skabe et helt særligt image af Tyskland, over for deres følger af Facebook-
profil. 
Den anden retning er hvori at nation branding er en kategori eller klassificering for sig selv på linje 
med de øvrige klassificeringer listet nedenunder. Dermed betragter vi nation branding kun som en 
del af et større politisk kommunikation. Eksempelvis, kommer der i denne analyse eksempler på 
opslag, jeg har valgt at give klassificeringen administration, da det udelukkende har til formål at 
informere om administrative forhold på ambassade. Dette kan næppe betragtes som bevidst nation 
branding, da det ikke positionere Tyskland som nation i en bestemt kasse. Medmindre, vi tolker 
dette stykke information er med til at opretholde Tyskland som et regelrette land, som et ”ordent-
ligt” land der er transparente og informere borgere så de evt. ikke går forgæves til ambassaden, når 
de holder lukket pga. af helligdage.  
 
Men da før den dybdegående analyse går i gang, og efter jeg har indsamlet rådataen der danner 
grundlag for denne del af analysen i form af nedenstående tabel, har jeg valgt at nation branding er 
en klassifikation i sig selv og ikke alle opslag skal betragtes som nation branding, da jeg med et hur-
tigt øjekast, efter at have samlet rådataen ind, kunne jeg se at mange af opslagene er fra sekundære 
kilder og ikke ambassaden selv. Her har jeg valgt at gå imod Manors litteratur om selfie diplomacy, 
hvor han kommer med eksempler på den indiske ambassade brugte deres sociale medier til at pro-
movere dokumentarer og videoer om Indiens historie og kultur (Manor, 2019: 257).  
Litteraturen kommer med forskellige bud på nation branding, og forskere bygger også videre på 
hinanden definitioner.  
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Lige såvel, kan den politiske klassificering nuancere som nation branding. Det er et politiske valg der 
bliver truffet, når ambassaden vælger at fremhæve visse emner frem for andre, og dermed brande 
eller iscenesætte Tyskland ud fra en særlig politisk holdning.  
 
De udvalgte klassificeringer er alle indetificeret i den eksisterende litteratur, som områder digitalt 
diplomati berører i forskellige grader. Det er dog forskelligt fra nation til nation. Derfor er disse 
klassifikationer også med i denne analyse, for at den tyske ambassades Facebookprofil. Senere hen, 
når analysen går videre til diskursanalyse, skal resultatet fra analysen af ambassadens aktiviteter på 
Facebook holdes op i mod den diskurs der er givet fra det tyske udenrigsministerium, med det for-
mål at dokumentere hvordan ambassaden tilpasser deres kommunikative aktiviteter, ud fra de ret-
ningslinjer de har fået fra udenrigsministeriet.  
 
Jeg har udarbejdet en tabel, hvor jeg har registret alle opslag fra ambassadens Facebookprofil. Ta-
bellen indeholder syv kolonner: 

- Type 
o Historie: opslag der har et tilbageseende indhold med historiske nedslag. 
o Kultur: indhold der bærer præg af kulturelle oplevelser såsom teater, koncerter eller 

kunstudstillinger. 
o Administration: dette er opslag med indhold om praktiske informationer. Eksempel-

vis ambassadens åbningstider 
o Politik: politiske budskaber fra udenrigsministeriet eller konferencer. Dette kan in-

deholde emner såsom Europavalget eller fejringen af genforeningen mellem Øst- og 
Vesttyskland.  

o Tyskere i Danmark: indhold der er forbeholdt tyskere der er bosat i Danmark 
o Nation branding: indhold i opslag der bærer præg af kommercielt indhold der har til 

formål at brande et bestemt image af Tyskland med hensigt på at forbedre Tysklands 
ry.   

- Opslagets sprog. Dette har til formål at bestemme, hvilken primær målgruppen der skal ek-
sponeres for opslagene. Hvis opslagene er på dansk, må vi antage at det er fordi ambassaden 
primært henvender sig til danske statsborgere.  

o Tysk 
o Dansk 

- Indhold 
o En kort beskrivelse af elementer (link, billede og/eller tekst) samt beskrivelse af det 

tematiske indhold. 
- Antal emoji-reaktioner. Det kan være ’synes godt om’, ’elsker’, ’haha’ med mere. Denne 

klassificering har til formål at belyse, hvorvidt det involvere og interessere ambassadens føl-
gere på Facebook. En reaktion på et opslag ligger nødvendigvis ikke op til dialog mellem 
følger og ambassaden, men det er en markør for om de opslag der bliver delt på siden, falder 
i god smag for følgerne.  
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- Antal delinger. De antal gange opslaget er blevet delt. 
- #. Nummerring med henvisning til det oprindelig opslag der er at finde i bilag. 
- Sproghandling. Denne klassificering har jeg valgt at indsætte da, en af mine hypoteser be-

skrevet i introduktionen og litteratur gennemgangen er af ambassader er institutioner der 
oftest fører monolog frem for dialog. Dette strider imod formålet med socialt media som 
Facebook hvor dialog et er bærende element (Møller, 2003: 210).  

o Assertiv: Den talende tager ansvar for sandheden i sit udsagn. Afsender f.eks. hæv-
der, fortæller eller beskriver noget. 

o Direktiv: At få modtager til at gøre noget. Afsender f.eks. spørger, beder eller befaler 
modtager til at gøre en handling. 

o Kommissiver: Afsender binder budskab til en fremtidig handling. F.eks. love, true el-
ler tilbyde modtager noget. 

o Deklarativer: udsagn ”der rykker på virkeligheden på grundlag af autoritet hentet fra 
institution. F.eks. erklære krig eller hæve mødet”.  

o Ekspressiver: Afsender udtrykker en psykisk tilstand. F.eks. at takke, undskylde eller 
kondolere. 

 
Sådan har jeg analyseret Martin Kobler 
Jeg har fundet to artikler der har bragt en del af Koblers Twitteropslag i forbindelser med skrevne 
artikler. Derfra har jeg taget skærmbilleder af opslagene, og gemt dem i bilagene til denne opgave. 
Alle opslagene er fra Koblers tid som ambassadør i Pakistan. 
 
For at skabe et overblik har jeg lavet en tabel, for at beskrive og klassificere indholdet af opslagene. 
 

- #. Nummerring med henvisning til det oprindelig opslag der er at finde i bilag. 
- Sprog 
- Tekstuel indhold. Hvad skriver Kobler om. Hvilke emner berøre han. 
- Visuel indhold. Hvad er afbilledet i opslaget. 
- Antal ’likes’ 
- Antal kommentarer 
- Sproghandlinger. Samme princip som i ovenstående afsnit vedr. analyse på Facebook. 

 
 
Det tyske udenrigsministerium 
I diskursanalysen indgår der tekster fra det tyske udenrigsministeriums hjemmeside. Teksterne of-
fentlige tilgængelige. Teksterne er om ministeriets forventninger til brugernes adfærd på udenrigs-
ministeriets profiler og juridiske referencer. Selvom teksterne er rettet mod brugerne og ikke uden-
rigsministeriet selv og deres ambassader, beskriver teksterne de rammer brugerne skal indgå i. Det 
vil sige det er nogle rammer som ambassaderne skal bygge deres sociale medie profiler op om.  
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Sondring mellem det taktiske og strategiske niveauer.  
Her skelnes der mellem makro- og mikroplan. Makroplan der repræsentere det strategiske niveau, 
omhandler de store linjer og hvad organisationen overordnet vil opnå i på længere sigt. Herunder 
kan organisationen opstiller målbare mål som indikatorer for om en strategisk udvikling. Det kan 
eksempelvis være 1.000 nye følgere om året på organisationen Facebookside. Mikroplan repræsen-
tere det taktiske niveau, og er i modsætning til makroplan kortsigtede kommunikative handlinger. 
Det er eksempelvis dag-til-dag kommunikationen på organisationens Facebook side, hvor de kom-
munikative handlinger tager form af eksempelvis opslag, der i sidste ende fører til flere følgere. 
 
Den strategiske del vil have afsæt i interview med Lasse Peter Rodewald fra den tyske ambassade i 
København. Uddybning til dette står beskrevet i nedenstående afsnit Eksternt Materiale.  
Det er vigtigt ikke at forveksle beskrivelsen af ambassadens Facebookprofil med diskursanalysen. 
De to dele undersøger emnet på to forskellige niveauer.  
 
Tilsammen er det indhold i content analysen produktet at de ord der indgår i diskursanalysen. Det 
indhold der bliver lagt op på den tyske ambassades Facebookprofil og Martin Koblers profil er udtryk 
og handlinger baseret på den diskurs der er angivet af det tyske udenrigsministerium. Det er derfor 
interessant og relevant at dokumentere og undersøge hvordan ambassaden resterende dele af mi-
nisteriet forvalter denne diskurs. 
 
Det empiriske grundlag for denne del af analysen er et kvalitativt interview med Lasse Peter Rode-
wald fra den tyske ambassade i Danmark. Der udover en udvalgt observeret periode af ambassadens 
tilstedeværelse på Facebook, der er den eneste social media kanal ambassaden er aktiv på. Samt 
udvalgte Twitteropslag fra tidligere ambassadør Martin Kobler. 
Mit interview med Rodewald rettede min opmærksomhed på de undersøgelsesemner der kommer 
i nedenstående afsnit. Det er eksempler der fysisk er langt væk fra den tyske ambassade i Køben-
havn, men havde tydeligvis en stor opmærksomhed i hans bevidsthed samt i ministeriet .  
 

3.2 Diskursanalyse 
Hvilken ny viden producere diskurs analytisk research? Hvilken status har resultaterne og hvad kan 
de bruges til? 
 
Denne del af analyse har til formål at belyse den eller de diskurser der dominere det tyske udenrigs-
ministeriums kommunikation til det øvrige ministerium. Hvordan italesætter udenrigsministeriet 
brugen af sociale medier i deres arbejde, og hvilke retningslinjer skal ambassaderne følge når de 
selv skal promovere ambassaderne på sociale medier.  
Analysen skal ikke betragtes, som et måleinstrument til at vise hvad der er rigtigt eller forkert brug 
af sociale medier. Disse handlinger betragter jeg som symbolet på ministeriets idelogi. Ideologien 
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er organisationens visioner og ideer, og diskursanalysen giver et forsøg på at udrede, hvordan disse 
visioner og ideer er opstået og fungere i praksis (Brinkmann & Kvale, 2015: 258). Resultatet af ana-
lysen forventes, at kunne vise hvilket indhold den tyske ambassade i København prioritere og agere 
på deres Facebookprofil.   
 
 For at kunne finde bringe ideologien frem til lys, indgår der materiale som fundament for denne 
analyse vil bestå af interview med førnævnte Lasse Peter Rodewald, udsagn fra udenrigsministeriets 
egen podcastserie og tekster fundet på det tyske udenrigsministeriums hjemmeside.  
Analysen af interviewet såvel som eksternt materiale, skal se på hvordan sproget skaber, vedlige-
holder og ødelægger de sociale bånd der er skabt (ibid: 258).  
 
Der er forskel på tolkningsniveauerne for det eksterne materiale og interviewet med Rodewald. Det 
eksterne materiale er de tekster der kommer direkte fra det tyske udenrigsministerium, og har der-
for været igennem færre fortolkningsprocesser. Hvorimod det som Rodewald fortæller i inter-
viewet, er at hans egen fortolkning af det eksterne materiale.  
 
 
 
Interview 
Kontakten til den tyske ambassades presseafdeling tog jeg i foråret 2019. Der forhørte jeg mig om 
De havde lyst til at bidrage til dette speciale. Aftalen kom i stand, og interviewet blev holdt den 30. 
april 2019 på ambassaden. Jeg brugte min interviewguide aktivt til at holde samtalen på rette spor, 
og var opmærksom hvis der var udsagn Rodewald skulle uddybe, for at forbedre forståelsen.   
 
I dette speciale er presseansvarlig Lasse Peter Rodewald for den tyske ambassade repræsenteret. 
Han er i berøring med de retningslinjer, der er udstukket af det tyske udenrigsministerium, og i 
sidste ende er med til at påvirke ambassadens digitale kommunikation. Dermed vil min primære 
empiri ikke stå alene sammen med sekundær empiri.  
 
Inden jeg indskærpede mit samlede undersøgelsesområde for denne opgave, valgte jeg at lave mit 
interview med Rodewald. Da jeg håbede på at han vil belyse emner og problematikker, der ikke er 
tilgængelig for folk udenfor ambassaden. Jeg har via litteraturen kunne læse mig frem til emner, og 
den digitale udfordring mange ambassader står over for, men jeg har ikke kunne læse hvilke kon-
kretet udfordringer den tyske ambassade står overfor. Derfor havde jeg mit interview med Rode-
wald, før de egentlige undersøgelsesområde var fastsat.  
 
Interviewet følger Steinar Kvale og Svend Brinkmanns metodiske retningslinjer.  
Kvale og Brinkmann (2015) understreger at modsigelser i diskursanalyse er et vigtigt element 
 
Den metodiske del af interviewet vil følge Kvales (2007: 35) syv trin for interviewundersøgelse.  
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1. Tematisering 
2. Design 
3. Interview 
4. Transskribering 
5. Analyse 
6. Verificering 
7. Rapportering  

 
Tematisering 
Hvorfor: Eksplorativ og deskriptiv undersøgelse for at teste nogle af litteraturens teorier og forstå 
hvad og hvorfor den tyske ambassade er tilstede på Facebook. Resultaterne fra interviewet skal 
fungere som pejlemærke til mine observationer på førnævnte medier, lige såvel en beskrivelse af 
subjektets livsverden. Interviewet er et subjektivt øjebliksbillede af situationen på den tyske ambas-
sade i Danmark og vil være biased (Brinkamnn & Kvale, 2015: 196).  
 
Hvad: Interviewet og spørgsmålene tager afsæt i tekster om digital diplomati. Her i blandt formål 
ved at være på sociale medier, ekko-kamre og organisatorisk struktur i udenrigsministeriet og am-
bassaden.  
 
Hvordan: Semi-strukturret interview. Åbent interview med enkelte forberedte spørgsmål som pej-
lemærker. Skal følge op på subjektets svar og åbne op for de informationer eller vinkler subjektet 
måtte give. Det semi-strukturret interview skaber de ideelle rammer for at undersøge emnet og 
dets temaer ud fra subjektets egen livsverden og perspektiv. Denne type for interview er det tætte-
ste man kan komme på hverdagssamtale, men stadig med et professionel formåen for at få opfyldt 
visse tekniske specifikationer.  
 
Design 
Andet trin i Kvales metodiske retningslinjer er design af hele interviewet. I dette afsnit vil jeg uddybe 
mine overvejelser om interviewet før jeg mødtes med Rodewald.   
 
Før jeg tog kontakt til den tyske ambassade i Danmark, havde jeg læst en stor del af artiklerne om 
digitalt diplomati der er gennemgået i kapitlet om litteratur gennemgangen. Her blev jeg bevidst 
om de udfordringer og forandring mange ambassade og andre diplomatiske institutioner har gen-
nemgået og gennemgår lige nu i forhold til digitalisering. Det jeg kunne læse ud af mange artiklerne 
var, at ambassaderne ikke fulgte specifikke modeller for håndteringen af digitalt diplomati, og hånd-
teringen af dette varierede meget fra ambassade til ambassade. Da det tyske udenrigsministerium 
ikke står beskrevet i nogle af artiklerne, kunne jeg heller ikke vide præcist hvad de fandt udfordrende 
eller hvordan de håndterede digitalt diplomati. Jeg kunne dog danne mig et indtryk ud fra Facebook, 
hvor ambassaden er repræsenteret. 
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I analysedelen var første prioritet, at fokusere på tematikker i form af problemstillinger og arbejds-
processer i hvorledes ambassaden greb digitalt diplomati an. Det vil sige, at jeg allerede under in-
terviewet skulle gribe interviewet eksplorativt an, og efterfølgende kunne have fokus på lingvistiske 
iagttagelser, når jeg skulle transskribere interviewet. Før jeg gik i gang med mit interview var det 
endnu ikke fastlagt, at jeg ville lave en diskursanalyse på baggrund af interviewet. Men i og med at 
jeg tager afsæt i den samfundsvidenskabelig teorier, havde jeg nogle hypoteser om at organisati-
onsteorier og strategisk kommunikation hænger sammen samt at kommunikation har været mit 
fokus på studiet, kan jeg ikke lade værre med at være opmærksom på sproget, og hvilke ord der 
bliver brugt om de forskellige emner.  
 
Interviewet 
Som før nævnt, vidste jeg fra starten af, at interviewet skulle være semi-strukturret. Jeg vil gerne 
finde beskrivelser af ambassaden som organisation samt Rodewalds  livsverden og dennes forstå-
else af de udvalgte teoretiske begreber. Derfor forberedte jeg udvalgte spørgsmål, der lagde optil 
et eksplorativt svar (Kvale, 2007: 51). 
  
Iscenesættelse af interviewet  
De første minutter af interviewet blev brugt på at sætte rammerne og lade subjekt komme til orde. 
Det er deskriptivt, hvor Rodewald forklarer hvad han laver samt ambassadens formål. Inde da er 
Rodewald blevet briefet om interviewets formål, først per mail og derefter før interviewets start. 
Da interviewet afsluttes, runder jeg af som interviewer med at spørge om Rodewald har nogle be-
mærkninger han ønsker at tilføje. Jævnføre Kvale & Brinkman (2015) er det vigtigt for interviewet 
at ’sætte scenen’ for interviewet for at få subjektet til at føle sig tilpas og for at afsøge emnet på 
bedste mulig vis.  

 
Mit udgangspunkt for interviewet 
Før jeg mødtes med Rodewald havde jeg nogle hypoteser jeg skulle have be- eller afkræftet. 
Hypoteser: Få ressourcer til håndtering af sociale medier. Primære formål med Facebookprofil er 
nation branding. 
De spørgsmål og tematikker eg sætter op over for Rodewald  er under den forudsætning, at grunden 
til at være tilstede på sociale medier er at de fungere, som (hjælpe)medier til at opfylde dele af 
Tysklads udenrigsministeriums vision/mission. Jeg fandt derfor det tyske udenrigsministeriums of-
ficielle mission på deres hjemmeside, for at vide hvad jeg kunne forvente Rodewald tager afsæt i, 
som presseansvarlig på ambassaden, og udarbejde en række spørgsmål ud fra denne mission.   
 
Det tyske udenrigsministeriums mission: 
 “The missions can be called Germany's eyes, ears and voice abroad. On instructions from the Federal 
Foreign Office, they represent our country, defend its interests and protect its citizens in the host 
country. They negotiate with the government of the host country and promote political relations as 
well as economic, cultural and scientific cooperation. 
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collecting information, reporting on issues which are of relevance to the various authorities of the 
Federation and the countries 
helping German citizens in emergencies, carrying out crisis protection measures, and assisting Ger-
mans living abroad with regard to certificates and legal documents, issuing visas for travel to Ger-
many 
assisting German companies with their activities in the host country and generally enhancing mutual 
trade 
promoting cultural exchange, educating the host country's public about our foreign policy and also 
about Germany, its society and culture in general, preparing and escorting high-level visits from Ger-
many.” (Amt, The German Missions Abroad, 2019) 
 
 
Udarbejdelse af spørgeguide 
Et semi-strukturede interview kræver en spørgeguide, med spørgsmål jeg har kunne tage udgangs-
punkt i. I følgende afsnit, forklarer jeg mine overvejelser om skabelsen af spørgsmålene. 
 
Størstedelen af interviewet består af direkte spørgsmål og der har krævet eksplicitte svar fra Rode-
wald. Der er to grunde til dette: 
1. Rodewald arbejder med pressehåndtering i en politisk verden. Der vil derfor være en stor sand-

synlighed for at ville give overfladiske og ”sikre” svar, der ikke vil bringe dårligt lys på ambassa-
dens og dennes arbejde. Derfor er det vigtigt at sikre at han giver dybdegående svar. 
 

2. Formålet med interviewet er at kortlægge arbejdsgange, og dertil skal der ikke fortolkes meget 
gennem Rodewalds svar.  

 
Ulempen ved de direkte spørgsmål er dog at der er risiko for at jeg, som interviewer lægger ord i 
munden på Rodewald, og får de svar jeg gerne vil høre.  
Sproget er så vidt muligt holdt i et ikke akademisk sprog, men da Rodewald selv beskæftiger sig 
emnet på et professionelt niveau, så jeg ingen hindring i at bruge teoretiske termer som eksempelvis 
digitalt diplomati, ekkokamre og transparens.  
Efter at have gjort ovenstående overvejelser, udarbejdede jeg en spørgeguide. Spørgeguiden for-
mulerede jeg først de forskningsområder jeg ønskede at undersøge. Dernæst interview spørgsmål 
inde hver enkelte undersøgelsesområde. (Kvale & Brinkmann, 2015: 157).  
 
Ifølge Brinkmann og Kvale (2015: 157) er det dårligt at starte interviewet med ’hvorfor’, men der 
imod spørgsmål der afdækker ’hvad’. Derfor indleder jeg interviewet med deskriptive spørgsmål, 
der afdækker hvad Rodewald arbejder med på ambassaden. Disse spørgsmål fungerede godt som 
indledning på samtalen. 
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Forskningsområde Interview spørgsmål 
Licens to operate. Hvor er ambassaden på moden-
hedsskala?  
 
Hvor bevidst er ambassaden på fænomenet digital 
diplomati og hvilke implikationer dette kan inde-
bære? 

• På hvilke sociale medier er I aktive? 
• Hvorfor er I på sociale medier. 
• Hvilken pilotering er kommunikation på sociale 

medier i ambassadens samlet kommunikati-
onsstrategi? 

• Hvis du skulle give diplomati og digitale medier 
et mærkat, hvad ville du så kalde dette? Statisk 
eller dynamisk? 

• Hvordan skaber I troværdighed/legitimitet?  
 

Operationel SoMe • Hvem er jeres målgruppe(r) på sociale medier? 
• Går I efter belønninger af Facebook og Linke-

dIn. Ex. Tilpasser indhold efter algoritmer? 
Links med partnere etc.? 

• Betragter I ambassaden som en selvstændig 
organisation eller et organ til udenrigsministe-
riet? 

• Svarer I på kommentarer på Facebook? 
 

Drift med udenrigsministeriet.  
 
Organisatorisk struktur. Siloopbygning?  
 
Networked vs. Collaborative diplomacy.  

• Hvordan arbejder I sammen med udenrigsmi-
nisteriet? 

• Hvordan opretholder I konsistens på tværs af 
nationerne? 

• Modtager ambassadør træning i håndtering af 
sociale medier? (gammel vs. Ung) 

• Skal Ifølge nogen guidelines? Sikkerhedsproto-
koller? Noget MFA skal godkende før det bliver 
public? 

• Er der procedure I har ændret som konsekvens 
af nye digitale teknologier? 
 

• Hvor aktivt bruger I selv SoMe til ex. Informati-
onsamling? 

Indhold og evaluering på sociale medier. 
 
Framing af ambassadør og ambassade. 

• Hvilket sprog skriver I i? Hvor bevidste er I om 
monolog(engagement) og dialog (listening)? 
Tone of voice 

• Hvordan sikre I dette? Ex. Lix-tal. Ethos, logos, 
pathos 

• Succeskriterier: Evaluere I på jeres kommuni-
kation? I så fald, hvordan? Tælle likes, presse-
målinger etc.? 
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• Hvilke tidshorisonter arbejder I med? Kort- og 
langsigtet. 

• Hvordan differentiere de forskellige kanaler sig 
fra hinanden? Valg af sprog og information. 

• Hvordan skelner I imellem ambassadøren og 
ambassaden selv? 

• Niveau af transparens? I de seneste år har der 
været forventet af borgere og som konsekvens 
af whistle blower cases til mere transparens. 
Diplomati har i mange år indebåret hemmelig-
hedskammerig. Hvordan imødekommer I 
dette? 

• Niveau af real-time (events taking place now) 
vs. Langsigtede (national narrative)? 

• Kultur (selfies). Avoiding/seeking 
• Diaspora --> konsulat hjælp 
• Eksempler på krisekommunikation? 

 
Afsluttende spørgsmål. Når digitalt diplomati bli-
ver ekstremt. 

Hvad tænker du når du læser nyheder om Saudi 
arabiske piger der gennem SoMe får opholdstilla-
delser i vestlige lande? Hvordan ville den tyske am-
bassade reagere i sådanne situationer? 

 
Postinterview 
I dette afsnit vil jeg redegøre hovedpointerne fra interviewet med Rodewald og gennemgå markører 
for kvalitetssikring af interviewet samt transskribering. 
 
Transskribering 
Interviewet blev optaget og senere hen transskriberet med hjælp af Konch AI. Hele det transskribe-
ret interview, er at finde i bilagene. 
Konch AI er en betaversion der ved hjælp af machine learning, kan oversætte audio til tekst på gan-
ske kort tid. Det kræver dog en grundig gennemlæsning efterfølgende, da ikke alt lyd er oversat 
korrekt.   
Derefter er interviewet blevet sendt til godkendelse til Rodewald, og enkelte punkter er blevet ud-
dybet.  
Gennem de mange løbende gennemlæsninger af interviewet, har jeg udvalgt tematikker der var der 
dominerede interviewet. Ligeledes, har jeg uploadet det renskrevet interview i Nvivo, og søgefore-
spørgelse for ordfrekvens for de 50 hyppigste ord på henholdsvis 6, 7 og 8 bogstaver inklusiv stem-
med ord. Dette har jeg gjort for at teste, hvorvidt interviewet kredser om de rigtige temaer eller er 
kørt ud ad en forkert tangent.  
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Figur 1 Screen shot fra Nvivo af word frequency. 8 bogstaver inkl. stemming  
Transskriberingen er ikke en 1:1 oversættelse af interviewet. Rodewald stammede, eksempelvis, og 
strakte ordlyden af mange ord. Dette har jeg slettet for ikke at gøre læsningen af interviewet mere 
forvirrende end forståligt. Jeg har dog valgt at bibeholde de øjeblikke, hvor Rodewald tøver eller 
reflektere over sine egne udtalelser, ved at indsætte tre tankeprikker i sætningen. Dette har jeg 
valgt at bevare, for at understrege at svarene og beskrivelsen af temaet ikke er lige frem, men der-
imod et flere laget diskussion. Ligeså, operere Rodewald sig i en diplomatisk verden og er pressean-
svarlig og ved derfor at han skal passe på hvad han siger, og ikke være alt for eksplicit i sine svar.   
 
 
Interne kvalitetsmarkører 
Hvornår er et interview godt eller dårligt? Det er ikke lige til at give et entydigt svar på dette, men 
Kvale og Brinkmann (2015: 222) har opstillet en række markører der indikere kvaliteten af inter-
viewet, der hjælper til at vurdere hvorvidt interviewet kan bruges som materiale til fremtidige ana-
lyser i denne opgave.   

1. Rodewalds svar. Som interviewer var det ikke nødvendigt at stille mange lange spørgsmål, 
for at få Rodewald i tale. Det tolker jeg som en indikator på at Rodewald er en kompetent 
respondent der ved hvad han taler om.  
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2. Opfølgende spørgsmål. Når det var nødvendigt at stille opfølgende spørgsmål, fordi Rode-
wald svarede overfladsik eller ikke var tydelig i sin formulering, kunne han uden problemer 
føge op på spørgsmålene. 

3. Henvisninger til supplerende undersøgelse områder. Rodewald åbner mulige analyseemner 
op. Såsom Martin Kobler, der tydeligvis fungere internt hos udenrigsministeriet som et godt 
eksempel på digitalt diplomati. Ligeså kampagnen ’Rumors about Germany’ og den mindre 
krise med hvalkød fra Grønland.  

4. Rodewald fremstod reflekteret og velovervejet. Ofte i subjektets svar havde han lange tæn-
kepauser, og korrigerede sig selv. Og hans svar var lange og uddybende.  

 
Eksterne kvalitetsmarkører 
 

1. Troværdig men biased. Rodewald udtaler sig om sin arbejdsplads og hans professionelle 
virke. Han veksler mellem hans egne private holdninger og som repræsentant af ambassa-
den. I mange af hans svar, kunne han have en tendens til at svare overfladisk. Det tvang mig 
til at bede om uddybelser af hans svar. Rodewald var villig til at åbne op og uddybe sine svar, 
hvis jeg bedte ham om det. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del 4: Analyse af den tyske ambassade i Danmark.  
 
4.1 Observationer fra Facebook 
Den tyske ambassade har en profil på Facebook med 3.795 følgere pr. 3. december 2019. Jeg har så 
vidt muligt ikke fulgt nogle specifikke kriterier da jeg har valgt perioden for de udvalgt Facebook 
opslag der vil blive analyseret i nedenstående afsnit. Det at jeg har valgt at dokumentere opslag af 
ældre dato, har givet følgerne til siden mulighed for at afgive de kommentere, likes og delinger, hvor 
i mod, hvis jeg havde afdækket opslagene i ”reel tid” vil det havde begrænset min afdækning i kom-
mentarer med mere. For denne periode er der 26 opslag, der bliver analyseret i dette afsnit. 
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# Type Sprog Indhold Emoji-
reakti-
oner 

Kommentarer Delinger Sproghandling 

1.1 Historie Dansk Link. Historisk opslag i 
anledning af murens 
fald. 30. års jubilæum 

58 1 
Ekspressiv 
(sentimental) 

1 Assertiv. For-
tælling om li-
vet i Tyskland 
under DDR. 

1.2 Kultur Dansk Link. Åbning af udstilling 
med tysk kunstner. Ty-
ske repræsentant fra 
ambassade samt danske 
ministre. 

4 0 - Assertiv. For-
tæller om begi-
venhed sket i 
fortiden.  

1.3 Nation 
bran-

ding/prak
tisk 

Dansk Link. Lukket på ambas-
saden pga. mærkering 
af genforening. Henvis-
ning til bundespræsi-
dent 

27 7. Ekspressiv 
(lykønsknin-
ger. Intet svar 
fra ambas-
sade) 

2 Deklarativ. 
Ambassaden 
er lukket samt 
henstiller til 
Bunde-
spräsidents 
tale.  

1.4 Nation 
bran-

ding/hi-
storie 

Dansk Link. Hvordan bliver 
genforeningen fejret i 
Schleswig/Holstein 

26 1 1 Assertiv. Be-
skriver fejring. 

1.5 Politik Dansk Link til tale fra udenrigs-
minister, Heiko Maas i 
anledningen af genfore-
ningen. Link til tale. 

31 0 5 Ekspressiv. En 
hilsen fra 
udenrigsmini-
steren. 

1.6 Kultur Dansk Link. Tysk teater på Bal-
lerup bibliotek.  

5 0 2 Assertiv. Infor-
mere om fore-
stilling. Tid og 
sted. 

1.7 Ord-
sprog/na-
tion bran-

ding 

Dansk Illustration. Ordsprog 33 1 0 Assertiv. For-
tæller om ord-
sprog. 

1.8 Kulturfor-
skelle 

Dansk Link til berliner Zeitung 
om cykelkultur i de to 
byer. 

74 6 14 Ekspressiv 
budskab i form 
af journali-
stens holdning. 
Assertiv opslag 
der formidler 
linket. 

1.9 Histo-
rie/politik 

Dansk Link til ambassadens 
hjemmeside med tale 
fra  

17 1 troll fra Lis 
Lendal 

1 Assertiv. For-
midling om link 
til tale. 

1.10 Kultur Dansk Link til Nordschleswiger. 
Nyt museum i Sønder-
borg. 

50 0 2 Deklarativ om 
nyt museum. 
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1.11 Politik Dansk Link til udenrigsministe-
riet og udtalelse fra 
Heiko Maas. 

71 5 troll fra Lis 
Lendal. Kom-
mentarspor 
udvikler sig til 
dialog mellem 
to følgere. 

7 Ekspressiv. 
Ambassade 
udtrykker fø-
lelser om an-
greb på jøder.  

1.12 Kultur Dansk Link til tysk musikband 
der spillede  København 
tidligere på året. 

12 0 0 Ekspressiv ved 
at ønske god 
weekend. As-
sertiv ved at 
formidle link til 
band.  

1.13 Kul-
tur/na-

tion 
branding 

Dansk Link til Nationalmuseet 
og deres Tysklandsud-
stilling 

219 17 general be-
gejstring fra 
følgerne. Troll 
fra Nana. Hun 
deler link vedr. 
dyreforsøg. 

26 Assertiv fod-
midler link til 
udstilling.  

1.14 Kul-
tur/Na-

tion 
branding 

Dansk Link til Udenrigsministe-
riet. Åbning af bog-
messe I Frankfurt.  

25 0 0 Assteriv. Infor-
mation om 
bogmesse. 

1.15 Kultur 
/nation 

branding 

Dansk Link til Göthe Institut 
tog det Dansk/Tyske 
Venskabsår.  

20 0 2 Assertiv. Infor-
mation om 
venskabsår. 

1.16 Histo-
rie/nation 
branding 

Dansk Link til Udenrigsministe-
riet. Fejring af 20. år ju-
bilæum i Det Nordiske 
Hus i Berlin (ambassa-
der).  

96 3 
Troll fra Nana. 
Link om dyre-
forsøg. 

6 Ekspressiv. 
Lykønskning 
med jubilæum. 

1.17 Kultur Dansk Link til event på Ope-
raen, Christiania.  

5 1 
Troll fra Nana. 
Link om dyre-
forsøg. 

0 Assertiv. Infor-
mation om 
musikevent. 

1.18 Kultur Dansk Link til Galleri Poulsen. 
Tysk kunster på galleriet 

5 1 
Troll fra Nana. 
Link om dyre-
forsøg. 

0 Assertiv. Infor-
mation om 
kunstudstilling. 

1.19 Poli-
tik/kultur 

Tysk DE: opslag om forfatte-
ren Uwe Kolbe. Infor-
mation om event i Sankt 
Petri Kirken 

31 4.  
Spørgsmål til 
ambassade. 
Ambassade 
svarer. 
Troll fra Nana. 
Link om dyre-
forsøg. 

1 Assertiv. Info 
om oplæg. 

1.20 kultur Dansk Information om Tysk-
land udstillingen på Na-
tionalmuseet. 

116 6 7 Direktiv. Am-
bassade håber 
at følgere 
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kommer og be-
søger udstil-
ling. 

1.21 Kultur Dansk Link til tilmelding til op-
læg om ulighedskultur i 
DDR. 

12 0 1 Assertiv. Infor-
mation om op-
læg. 

1.22 Admin-
istration 

Tysk Link til stillingsopslag 
hos Göthe Instituttet 

19 0 5 Assertiv. For-
midling af stil-
lingsopslag. 

1.23 Nation 
branding 

Dansk Billede inkl. tekst om 
overrækelse af Vierdi-
enstkreuz am bande til 
grundlægger af Danske 
krigsbørns Forening. 

78 5 12 Assertiv. Tilba-
geblik på 
gårdsdagens 
begivenhed og 
citat fra am-
bassadør. 

1.24 Nation 
branding 

Dansk Link til oplæg på KUA 
om Haut-schrift 

15 2.  
Kommentar 
fra følger. Am-
bassade sva-
rer. 

0 Assertiv. Infor-
mation om op-
læg på KUA. 

1.25 Kultur Tysk Link til Göthe Institut. 
Bogevent. 

12 1 1 Assertiv. Infor-
mation om bo-
goplæg. 

1.26 Kul-
tur/politik 

Dansk Billede inkl. Tekst. Be-
søg fregatten ”Baden-
Wüttemburg”. 

44 3 6 Assertiv. Infor-
mation o, fre-
gatten. 

        
2.1 Kul-

tur/læring 
Dansk Link til tilmelding til fo-

relæsning på KUA om 
Demokratiets Historie i 
Tyskland 

34 1 
Kommentar 
fra ”Topfan” 
Lis. 

3 Assertiv. Infor-
mation om op-
læg på KUA. 

2.2 Nation 
Branding  

Dansk Link til Landesschau Ba-
den-Wüttemberg 

76 8 13 Assertiv link til 
TV-indslag.  
Ekspressiver 
med ønsker 
om god week-
end. 

2.3 Nation 
Branding 
/ordsprog 

Dansk Billede med tekst. Sam-
arbejde med deut-
schewortschtz.de. op-
slag om ordsprog. 

9 0 0 Assertiv.  

2.4 Nation 
branding 

Dansk Konkurrence med Ger-
many.travel. I anlednin-
gen fa Bauhaus’ 100 års 
jubilæum.  

18 3.  
Svar fra am-
bassade. 

0 Direktiver. Op-
fordre følgere 
til at klikke på 
link. 

2.5 Ad-
min/stillin
gsopslag 

Tysk Stillingsopslag på stilling 
til den danske ambas-
sade I Berlin. 

76 11 20 Assertiv. Infor-
mation om 
stillingsopslag. 
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2.6 Nation 
brand-
ing/kul-

tur/tysko-
fil 

Dansk Link til Dansk-Tysk sel-
skab om filmforevisning 
om DDR. 

20 1 2 Assertiv. Infor-
mation om 
filmvisning. 

2.7 Politik Dansk Opfordring til at 
stemem til EU-valget. 

15 0 2 Assertiv. Infor-
mation om 
Tysklands præ-
sident hold-
ning til Europa-
valget. 

2.8 Kultur Dansk Link til Göthe Institutet. 
Performace-kollektiv 
opfører teater i Køben-
havn.  

8 0 0 Direktiver. Kan 
komme med til 
forestilling. 

2.9 Nation 
Brand-
ing/sa-

marbejde 

Dansk Konkurrence med Ger-
many Tourism. En tur til 
Dresden. 

8 0 0 Direktiv. Føl-
gere skal gætte 
en by. 

2.10 Nation 
brand-
ing/sa-
mar-

bejdspart
nere 

Dansk Link til Göthe Institutet 
vedr. Kandidat uddan-
nelse. 

15 0 
 

1 Direktiver. Op-
fordring til at 
søge uddan-
nelse. 

2.11 Politik Dansk Link til udenrigsministe-
riet vedr. Konference 
mod antisemitisme. 

15 1 
Kommentar 
fra ”Topfan” 
Lis Lendal.  

0 
 

Assertiv. Infor-
mation om an-
tisemitisme og 
udenrigsmini-
sterens hold-
ning. 

2.12 Admin-
istration 

Dansk Meddeles om at ambas-
saden holder lukket 
pga. helligdag. 

58 4 
Kommentar 
fra ”Topfan” 
Lis Lendal. 

3 Assertiv. Infor-
mation om luk-
kedag. 
Ekspressiv med 
ønsket om god 
weekend. 

2.13 Nation 
Branding 
/ordsprog 

Dansk Billede med tekst. Sam-
arbejde med deut-
schewortschtz.de. op-
slag om ordsprog. 

9 0 1 Assertiv. Infor-
mation om 
ordsprog. 

2.14 Kultur Dansk Link til CPH Stage. Infor-
mation om teaterfesti-
val og forestilling med 
tysk instruktør. 

14 1 0 Assertiv. Infor-
mation om te-
aterstykke. Ek-
spressiver op-
fordring til føl-
gere med ”viel 
Spass”. 
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2.15 Politik Dansk Link til Deutschland.de 
vedr. Konkurrence om 
et bedre Europa. 

8 0 1 Direktiver. Op-
fordring til at 
følgere skal 
gøre Europa 
bedre. 

2.16 Kultur Dansk Link til CPH Stage. Infor-
mation om teaterfesti-
val og forestilling med 
tysk forfatter. 

7 0 3 Assertiv. Infor-
mation om te-
aterforestilling. 

2.17 Poli-
tik/histo-

rie 

Dansk Opslag med billede og 
tekst. Fejring af tysk 
grundlov. 

174 7 
Kommentar 
fra ”Topfan” 
Lis Lendal. 

33 Assertiv. Infor-
mation jubi-
læum.  
Ekspressiver 
lykønskning.  

2.18 Politik Dansk Link til Youtube. Kam-
pagne mellem udenrigs-
ministeriet og Neo Ma-
gazine Royal (tysk sa-
tire) om grundloven. 

32 1 
I kritisk kom-
mentar. 

3 Assertiv infor-
mation om 
kampagne. Ek-
spressiv lyk-
ønskning og 
opfordring til 
at stemme.  

2.19 Samar-
bejde 

Dansk Fejring af Kindergarten-
tag med Bund Deut-
scher Nordschleswiger – 
Deutsche Minderheit in 
Dänemark, DSSV og Bil-
dungsstätte Knivsberg. 

20 1 1 Assertiv. Infor-
mation om 
Kindergarten-
tag. 

2.20 Tyskol-
fil/politik 

Dansk Link til Youtube. Klip fra 
kanal4 om det dansk-ty-
ske forhold. 

27 1 2 Assertiv infor-
mation om TV-
udsendelse. 

2.21 Kultur Dansk Link til begivenheden 
“Grænseløse Rum”. I 
samarbejde med bl.a. 
Göthe Instituttet. 

5 0 0 Direktiver. 
Kom til begi-
venhed. 

2.22 Politik Dansk Link til Nordschleswiger. 
Artikel om midler fra 
fond til forbedring af 
tyskundervisning. 

99 2 9 Deklarativ. 
Kommune får 
stillet penge til 
rådighed fra 
fond. 

2.23 Kultur/sa-
mar-

bejdspart
ner 

Dansk Link til begivenheden 
“Åben Klang”. Musikfe-
stival organiseret af bl.a. 
Göthe Institutet 

10 0 0 Assertiv. Infor-
mation om 
event. 

2.24 Kultur Dansk Link til begivenheden 
“Jødisk Kulturfestival”. 

9 0 0 Assertiv. Infor-
mation om 
event. 

 
Ud fra det observerede materiale kan jeg konkludere følgende: 

1. Høj volumen af opslag. Ambassaden slår næsten dagligt et opslag op på deres profil. 
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2. Målrettet opslag. Hvis informationen i opslagene er målrettet tysk talende målgruppe står 
dette på tysk. 

3. Nation branding. Mange af opslagene indeholder emner for nation branding. Et vil sige kul-
turelle begivenheder eller indhold for de tysk affile følgere.  

4. Engagement. Antallet af emoji-reaktioner variere meget.  
5. Få kommentarer. Følgerne kommentere lidt på ambassadens opslag. Ambassaden har to 

tilbagevende følgere der forsøger at trolle kommentarsporet. Lis, er den ene. Hun har en 
tendens til at bidrage med passiv/aggressiv kommentarer om opslagets indhold eller links 
til aktivistgrupper. 

6. Assertivt og passive sproghandlinger. Mange af opslagene formidler en masse informatio-
ner, men sprogligt leder de ikke til nogle handlinger hos brugerne. 

7. Upersonlig kommunikation. Det observerede materiale repræsentere to forskellige ambas-
sadører. Ud fra kommunikationen og indholdet af opslagene, kan man ikke se at der er 
kommet en ny ambassadør. 

 

4.2 Observationer fra Martin Kobler 
# Sprog Tekstuel indhold Visuel indhold Antal 

‘likes’ 
Antal 
kommen-
tarer 

Sprohandlinger 

6.1 Engelsk Kobler i lufthavn. Si-
ger tak for denne 
gang. Møder en føl-
ger 

4 billeder. Alle 
med Kobler. 
Meta-selfie 
med følger 
samt Kollega 
Jens. 

27.600 5.940 Ekspressiver. 
Udtrykker 
glæde og ve-
mod. 

6.2 Engelsk og 
Urdu 

Kobler siger farvel 
og tak. 

Video med af-
skedsbesked. 

42.600 14.600 Ekspressiver. 
Udtrykke tak-
nemlighed. 

6.3 Engelsk Kobler har fået sig et 
traditionelt stykke 
tøj. 

To billeder af 
Kobler i Paki-
stansk tøj. 

17.100 3.283 Ekspressiv. Siger 
’tak’. 

6.4 Engelsk Kobler har købt en 
dør. Transportere 
dør hjem. 

3 billeder. Selfie 
med dør og 
chauffør. 

2.758 312 Assertiv.  

6.5 Engelsk Kobler er ude og kø-
rer i VW beatle for 
sidste gang. 

3 billeder. Kob-
ler med VW 
club Pakistan. 

2.287 259 Ekspressiv. Siger 
’tak’. 

6.6 Engelsk Kobler har solgt sin 
VW. Donere penge 
til velgørenhed. 

2 billeder. Kob-
ler i VW. 

5.303 966 Ekspressiv. Er 
trist over at 
skulle sige farvel 
til VW. 
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6.7 Engelsk Kobler er ude at 
flyve. 

3 billeder. Selfie 
og bjerget K2. 

3.924 798 Ekspressiv. Stor 
begejstring 

6.8 Engelsk Kobler har inviteret 
skolebørn og foræl-
dre til middag. 

3 billeder. Kob-
ler med gæ-
sterne. 

5.241 1.362 Ekspressiv. 
Glæde for en 
god aften. 

6.9 Engelsk Ingen sugerør. Tag-
ger andre ambassa-
dører og opfordre 
dem til at gøre det 
samme. 

2 billeder. Dri-
ker med og 
uden sugerør. 

4.390 1.163 Direktiver. Op-
fordre andre 
ambassadører 
til mindske brug 
af palstic. 

6.10 Engelsk Kobler børster tæn-
der. Fortæller hvor-
dan man reducere 
brugen af vand. 

Selfie af Kobler 
med tandbør-
ste. 

7.522 2.029 Direktiver. Op-
fordre følgere til 
at spare på van-
det. 

6.11 Engelsk Kobler laver tysk 
mad. 

2 billeder af 
Kobler I køkke-
net. 

2.133 321 Assertiv. Info 
om tysk mad. 

6.12 Engelsk Kobler i lufthavnen 
for at hente hans 
kone. 

2 billeder af 
Kobler i lokal 
beklædning. 

12.400 4.464 Direktiver. Hvad 
synes følgere 
om Koblers tøj 

 
Ud fra det observerede materiale kan jeg konkludere følgende: 

1. Personlige opslag. Kobler er på alle opslag på billeder og i teksten. Kobler udtrykker sine 
følelser. Hans påklædning er meget forskellig. 

2. Varierende indhold. Koblers budskaber variere fra kulturudveksling, politisk agenda setting 
og personlige følelsesladet opslag. 

3. I øjenhøjde. Kobler gemmer sig ikke et i gated socity med privatchauffør. Han er ude og 
køre med de lokale, og prøver så vidt muligt at blende ind. 

 
Selvom et af opslagene er af Kobler i en t-shirt fra hans badeværelse, var han yderst bevidst om hans 
fremtoning. Han vidst vores Twitter kunne bruges som instrument, til at formulere klare og præcise 
budskaber. For Kobler handlede hans kommunikation om at gøre det så personligt som muligt. Han 
vidste at følgere ikke følger mennesker og ikke diplomati (Kazim, 2018). lige såvel svarede han også 
på kommentarer, og tog gerne på besøg hos lokalbefolkningen hvis de inviterede ham. 
 
Hvis vi holder det op imod det tyske Udenrigsministeriums mission, om at være Tysklands øjne, øre 
og stemme, så tog Kobler det bogstavligt. 
 
Moderne karakteristika af Koblers strategi og taktik på Twitter  
Jeg har valgt at inddrage pointer af Ben Giddings for at starte på et let og overkommeligt niveau for 
at beskrive hvilke træk og fordele ved disse Kobler gør i hans kommunikation. Ben Giddings der er 
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nuværende chef for global digital network i det britiske udenrigsministerium, er brugen af Twitter 
som eksempelvis Kobler har brugt det, en holistisk påvirkning af teknologi. Denne holistiske ændring 
er med til at gøre det konceptuelle af diplomati til en flad netværksstruktur fremfor en traditionel 
hierarkisk organisationsstruktur. Dette kan også anskues mere simpelt, som at før i tiden var bud-
skabsstrengen tegnet fra stat-til-stat, hvor den i dag går fra stat-til-offentlighed.   
 
Inddragelse af Twitter i sådan en grad som Kobler gør det involverer også en grad af risikovillighed 
fra koblers side. En villighed til at reagere for hurtigt på politiske situationer eller kommentarer. Men 
med risikovillighed kommer og en nysgerrighed for at udforske det ukendte, der ofte har et posi-
tivt resultat, men kan også have et mindre heldig udfald.    
 
Giddings leder også streger til den store arena, som hvilken som helst organisationer og brands 
kæmper om på internettet. Dette leder til ekkokamrene der eksisterer på nettet, hvor modtagere 
og afsendere ikke får udfordret deres egne synspunkter og holdninger, men tværtimod blot bliver 
bekræftet i hvad de tænker og gør, er det korrekte. Folk søger ikke diplomati (Udenrigsministeriet, 
Ben Giddings., 2018). De søger mennesker. Dette udsagn bekræfter blot det Lasse fra den tyske 
ambassade har udtalt, samt Koblers adfærd på Twitter.   
  
Da Kobler tiltrådte som ambassadør lagde han og hans team en taktik for at engagere så mange 
pakistanere som muligt. Kobler havde allerede erfaring med Twitter fra sin tid i Congo, men foretog 
en opinionsmåling, hvor han undersøgte hvilke medier befolkning brugte. Twitter og Instagram var 
to hyppige medier befolkning brugte. Største var dog Twitter. Særligt for yngre mænd. Derefter 
efter arbejdede ambassaden efter filosofien først at opbygge en stor følger skarer og derefter poli-
tiske budskaber (Posten, 2019). 
 
Kobler, som han selv beskriver det, omsatte sine opslag til en personliggørelse der portrætterede 
en hans hverdag, og hev det der kunne være blevet til højpandede politiske tematikker, gjorde Kob-
ler nærværende og relevant for den lokale befolkning der ikke omgiver sig med privilegerede og 
indflydelsesrige mennesker. Det er en balancegang mellem personlig titulering og der skaber inter-
aktion og sjove opslag. Det vil sige kobler beskæftigede sig ikke med tørre politiske budskaber på 
Twitter. Måden Kobler rakte ud til hans følgere var ved at arrangere ”bland dates” med de følgere 
der valgte at række ud til Kobler og invitere han hjem til dem selv. Herigennem besøgte Kobler ek-
sempelvis lokale landmænd, fik et indblik i produktionen og de strukturelle rammer der var sat af 
regeringen for landmanden til skabe en selvstændig produktion.   
 
 
4.3 Diskursanalyse af det Tyske udenrigsministerium 
Jeg vil i følgende afsnit lave en diskursanalyse af det tyske udenrigsministeriums tone of voice når 
de kommunikere til deres ansatte og rundt i organisationen, hvilke retningslinjer de ansatte har, 
når de skal bruge sociale medier til at udføre arbejdsopgaver.  
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Kommunikation skal gøres spiseligt og derfor er transparens ikke det eneste ønske, da tilgængelig-
hed til en masse information ikke skaber transparens da al informationen ville derfor blive uover-
skuelig. 
 
De følgende analyseværktøjer brugt i denne analyse har afsæt i social konstruktivisme, der afdækker 
en række teorier om kultur og samfund. Social konstruktivisme skal bruges varsomt da denne viden-
skabsteoretiske tilgang ofte og let kan blive brugt ukritisk og ikke stilles til ansvar da man som un-
dersøger af et emne kan bruge dette som undskyldning for at alle har en subjektiv opfattelse og der 
dermed ikke eksistere en sandhed men flere sandheder. Intet er dermed statisk. Når dette bruges i 
kontekst til diskursanalyse, er det vigtigt at have i minde, at diskursanalyse kun er et øjebliksbillede 
af et givet fænomen.  

 
Eksternt materiale 
For at kunne analysere den diskursive retning har jeg fundet udenrigsministeriets retningslinje for 
datasikkerhed og netetikette.  
Jeg vil nu opsummere indholdet af siden. Det samlede dokument kan du finde i bilag 4 og 5. 
 
 
Impressum 
I dette afsnit tager ministeriet forbehold at nedenstående retningslinjer udelukkende gælder for de 
sociale medier: Facebook, Twitter, Soundcloud og Instagram. Dernæst kan vi læse er der navnen på 
udvalgte redaktører og den specifikke konto de er ansvarlig for. Dette er kun Twitter konti der er 
listet på denne side. 
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Figur 1udklip af bilag 4 

Datasikkerhed og juridiske referencer 
Ministeriet tager forbehold for indholdet på deres sociale medier profiler og fralægger sig alt ansvar 
for informationernes aktualitet samt link til eksterne sider. Brugernes kommentarer på de repræ-
sentative sider repræsentere den enkelte bruger og ikke ministeriets holdninger til det given emne.  
Ministeriet bruger kun billedmateriale de har rettighederne til. Det samme gælder for datasikker-
heden og brugen af brugernes data på de sociale medier.  
Ministeriet henviser til de enkeltes mediers retningslinjer, om sidernes forvaltning af brugernes 
data. Hvis brugerne ønsker at kontakte ministeriet, uden at en de sociale medier bruger brugernes 
data, opfordre ministeriet brugerne til at tage kontakt dem via ministeriets egen kontaktformular. 
Efterfølgende er der links til ministeriets og landets egen retningslinjer om datasikkerhed.  



 48 

 
Figur 2 udklip af bilag 4 

 
Netetikette 
Teksten forklare at ministeriet ser frem til henvendelserne med brugerne og for en levende dialog 
med brugerne. Når det er sagt, tager ministeriet forbehold for at slette kommentarer uden nogen 
yderligere begrundelse, hvis kommentaren ikke lever op til ministeriets netetikette. Slutteligt er der 
et link til den samlede netetikette. 
 

 
Figur 3 Udklip af bilag 4 

Det samlede indtryk af teksten i bilag 4 
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Samlet set når siden er gennemlæst, fremstår siden transparent i ministeriets budskab til modtager. 
De ligger ikke skjul på hvilke ansatte der har ansvaret for indholdet af de større Twitter-kanaler. 
Teksten ridser brugernes rettigheder op i korte og præcise formuleringer, der ikke bærer præg af 
juridiske terminologier. Hvis læseren ønsker at gå i dybden med emner, indeholder teksten videre 
links til de forskellige emner om brugernes rettigheder.  
 
Når man klikker videre til siden for netetikette, kan man læse om hvordan ministeriet ønsker at 
brugerne opfører sig på ministeriets sider. Et af punkterne er Stick to the topic. Brugerne bliver op-
fordret til at forholde sig til opslagets emne, og ikke kommentere på emner der ikke har relevans 
for det given opslag. De ansvarlige redaktører for siden forbeholder sig retten til at anmelde opsla-
get.  
Efterfølgende kommer der et afsnit om spam. Dette er heller ikke noget ministeriet acceptere på 
deres profiler.  
 

 
Figur 4 Netetikette. Udklip fra bilag 5 

 
 
 
Interview med Lasse Peter Rodewald 
 
Pointer og evaluering af interview  
Rammerne: Rodewald var ikke tilbageholdende når det kom til at besvare mine spørgsmål. Spørgs-
målene jeg havde forberedt inden mødet med Rodewald, blev mere brugt som tematisk holdepunkt 
end et stringent manual til hele interviewet.   
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Før vi går til udvalgte pointer fra interviewet, har jeg valgt at liste nogle kendetegn ved ambassaden, 
for at have dette i baghovedet når jeg efterfølgende gennemgår de udvalgte pointer.   
 
Medie: Facebook. Aktiv siden ca. 2012.  
Målgruppe(r): Gæstlandet. Den danske offentlighed. Danske Tysklands affile. Danskere der er posi-
tive for Tyskland. Det vil sige personer der er danske statsborgere og på hobby niveau har en stor 
interesse for Tyskland og kulturelle arrangementer.   
Kerneformål: at formidle et billede af Tyskland, som en værdi nabo og en god partner til Danmark.  
Ressourcer: fem ansatte der svare til tre fuldtidsstillinger.   
Fremtidige ønsker: personlig Twitter konto til ambassadøren eller Instagram konto for ambassa-
den  
  
I følgende afsnit kommer hovedpointer beskrevet fra interviewet. En dybere analyse vil ske se-
nere.  
 
Pointe 1 - Grader af tilstedeværelse   
Brugen af den eller de udvalgte skal kunne fungere og bruges aktivt og jævnligt. En af konklusio-
nerne Rodewald hurtig kom frem til er at online diplomati er procesbåren, og ikke kasse man kan 
åbne og lukke for som man har låst. Der er naturligvis grader af hvor online den given ambassade 
er. Den tyske ambassade i dette tilfælde, har en lav involveringsgrad, da de kun er tilstede på et 
medie. Nemlig Facebook. Indholdet skal ikke kun være pjat og pjank og spamme følgerne, men stør-
stedelen af indholdet skal have en underholdende værdi. Det er kommunikation til en bred offent-
lighed, og for at ramme bredt og sikkert må indholdet være derefter. Til at opfylde kerneydelsen 
som en værdig gæst, er det blevet vurderet at Facebook er den bedste kanal til at opfylde dette 
behov.   
Måden ambassaden måler effekten er ved at tælle likes og nye følgere. Succeskriteriet er at få det 
der svare til 10 følgere om ugen fordelt ud på et kalenderår. Et gennemsnitligt godt opslag får om-
kring 30 – 50 likes. Hvis opslaget får 100 likes er det rigtig godt, og hvis det er over 200 likes, beteg-
ner Rodewald det som væren exceptionelt godt.  
  
Pointe 2 - Diplomati skal have et ansigt  
Ambassadens Facebookprofil er ambassaden selv som afsender ikke ambassadøren An-
dreas Meitzner (daværende ambassadør). Rodewald er af den personlige holdning, at hvis ambas-
saden skal have en profil på eksempelvis Twitter, skal det være ambassadøren som afsender. Det vil 
sige en profil med ambassadøren som afsender og ambassaden som organisation.   
 
Som et best practice eksempel nævner Rodewald den tidligere ambassadør Martin Kobler. Kobler 
har netop afsluttet sin karriere for at gå på pension. Seneste var han ambassadør i Pakistan, hvor 
han trådte tilbage i marts 2019, men har i en årrække arbejdet i række NGOer og andre ambassader. 
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Heriblandt Congo og Irak. I sit embede på ambassaden i Pakistan, formåede Kobler at skabe en føl-
ger skarer på 160.000 følgere på Twitter, og have en god dialog og opbakning fra hans følgere. Ro-
dewald beskriver Kobler uformel ambassadør i form at sit ydre, og havde tilpasset indholdet på hans 
”personlige” Twitter profil, efter livet efter mange af borgerne i Pakistan, og de lokale særheder på 
end må være.   
 
I forlængelse af dette pointere Rodewald, at du sagtens kan få en formel ambassadør til at tage 
slipset af, men det vil skinne igennem hvis dette ikke er et naturligt træk for den given ambassadør. 
Med andre ord. Det skal være personen eller ambassadøren selv der skal drive værket, for at få fuld 
effekt af taktikken. I dette tilfælde er det godt at ministeriet giver plads til store armbevægelser, og 
ingen centralstyring fra Berlin.   
  
Poine 3 - Better safe than sorry  
Til at begynde med i min interviewsamtale, fremstod ambassadens beføjelser til at bruge sociale 
medier som de stort set har lyst til. Det tyske udenrigsministerium har givet frie tøjler til størstede-
len af ambassaderne til at bruge medierne som de har lyst til. Da Rodewald tiltrådte stillingen som 
presseansat på ambassaden skulle han deltage i en to-dage workshop hos ministeriet i Berlin. Efter-
følgende har Rodewald også modtaget instrukser i, hvorledes video og billedmateriale kan bruges 
til formidling og hvordan dette skal redigeres for at få et godt resultat.  Ambassaden har ikke mod-
taget retningslinjer eller ordre fra ministeriet i hvad der skal være af opslag på Facebook. Og om-
vendt reportere ambassaden heller ikke tilbage til ministeriet, om deres aktiviteter på sociale me-
dier. Hvis ambassaden overtræder nogen IT-relateret lovgivning, vil de blive dømt efter tysk lovgiv-
ning. Dette har eksempelvis stor indflydelse på billedmaterialet ambassaden kan brug, da Tyskland 
har en striks copyright lovgivning.   
 
Når alt dette er sagt, så bevæger ambassaden sig ikke så frit rundt på medierne, som der ellers bliver 
lagt op til fra ministeriets side. Det indhold som ambassaden ligger op høre sig til i kategorien nation 
branding, og er karakteriseret af at skulle have en underholdende værdi fremfor politiske emner. 
Ambassaden har endnu ikke oplevet kriselignende tilstande og shitstorms som reaktion på opslag 
lagt op. Alligevel, behandler ambassaden indhold og kommunikationen på Facebook med forsigtig-
hed og agere derfor efter mantraet better safe than sorry.   
 
Rodewald påpeger, at Tyskland har et andet syn på datasikkerhed end Danmark. Særligt efter det 
amerikanske valg i 2016, og hvor der i 2017 kommer frem hvordan dele af valgkampen er blevet 
manipuleret gennem sociale medier. Som konsekvens af dette, har der været signaler fra Berlin, om 
at ambassaderne skal være påpasselige. Det er blandt andet også en af grundene til at ambassaden 
helt bevist ikke gøre brug af betalt annoncering på Facebook. Dette er en udfordring der diskuteres 
både på ambassaden men også i ministeriet.  
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Diskursen Udenrigsministeriet fremlægger for Rodewald, og det der står beskrevet under netikette 
stemmer ikke overens. der bliver fremlagt for Ambassaden at de har fri bemyndigelser til at bruge 
de sociale medier som ambassaden har lyst til. Den chancen griber ambassaden ikke, da Rodewald 
tydeligvis ikke føler at det er forsvarligt at tage nogle chancer på sociale medier. Det kan man også 
se i hans egen adfærd på nettet. Som han udtrykker det i interviewet, har han en surfer adfærd på 
internettet. Han tør ikke være personlig på internettet, dan han er bange for de konsekvenser hans 
adfærd måtte have pga. af hans arbejde. Dette bliver beskrevet tydeligere i afsnittet nedenunder.  
 
Pointe 4 - Ansattes færden på sociale medier ude for arbejdstiden 
Ikke nødvendigvis fordi de ansatte på den tyske ambassade skal ud og brande ambassaden som 
arbejdsplads og organisation, men der er en række gråzoner for de ansatte, da de beskæftiger sig 
med et politisk miljø. For medarbejder der arbejder tæt med ambassadøren, såsom chauffører, skal 
naturligvis arbejde efter strikse regler, og må ikke uploade billeder tekstmateriale der fortælle hvor 
ambassadøren befinder sig. Dette er en simpel og logisk sikkerhedsforanstaltning. Derimod er der 
ikke nogle eksplicitte retningslinjer for ansattes ”private” adfærd på nettet, når de ikke er på ar-
bejde.  
Rodewald er selv meget bevidst om hans adfærd på nettet, og er en surfer på Twitter, hvor han 
samler information om det diplomatiske landskab, men er ikke selv aktiv og kommentere på opslag. 
Rodewald ved at han repræsenterer fragmenter af det tyske udenrigsministerium, og er dermed 
påpasselig. Det formentlig også en arbejdsskade, at han ved hvilke konsekvenser hans adfærd kunne 
have. Men dette er alle medarbejder nødvendigvis ikke bevidste omkring.   
 
  
Sammenkobling mellem interview med Lasse Peter Rodewald og ekstern materialer 
I dette afsnit stiller jeg pointer fra interviewet med Lasse Peter Rodewald op med det eksterne 
materiale op for hinanden for at belyse diskursen. 
 
1.Rettighedslovgivning 
Rodewald understeger i interviewet at ambassaden under ingen omstændigheder ikke bruger bil-
ledmateriale de ikke har rettighederne til. Rodewald uddyber de juridiske konsekvenser det kan 
have at bruge billedmateriale de ikke har rettighederne til. Rodewald henviser til lovgivningen i 
Tyskland, da ambassaden til trods for at den er placeret i Tyskland hører under tysk lovgivning (Bilag 
3: 24:26 min).  
Dette punkt er også uddybet i teksten fra bilag 4. Ministeriet understreger at de ikke bruger billed-
materialer de ikke har rettighederne til.  
 
2.Netetikette 
I det korte afsnit om netetikette opfordre ministeriet brugeren til at deltage i de dialoger der end 
måtte være på ministeriets forskellige sider. Ministeriet skriver at ”de glæder sig til en levende 
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dialog”. Ministeriet opfordre brugeren til at bevare den gode tone, holde sig til opslagenes emner. 
Teksten henviser til link om netetikette.  
 
Linket til netetikette kommer med en længere uddybelse af hvordan ministeriet forventer bruger-
nes adfærd er på deres sociale medie profiler. Her uddyber ministeriet deres holdning til spam og 
fravigelser fra opslagenes emner. Som beskrevet ovenover i gennemgangen af ministeriets retnings-
linjer om brugernes adfærd på ministeriets profiler, vil ministeriet gerne undgå spam og irrelevante 
kommentarer. Det er også et emne Rodewald kommer ind på, og hvordan ambassaden håndtere 
community management (bilag 4: 34:11 min).  
Da størstedelen af ambassadens opslag ikke lægger op til dialog med brugeren, kan vi af de obser-
verede opslag konstatere at der ikke er mange kommentarer. Rodewald er selv klar over at der ikke 
er mange kommentarer, men han kan dog ikke give et entydigt svar på hvorfor det er sådan. Rode-
wald mener det kan skyldes to ting:  

1. Brugerne føler sig ikke som en del af kommunikationen. 
2. Ambassaden er forsigtige, og går ikke efter opslag der lægger op til dialog.   

De observerede opslag og Rodewalds udtalelse om kommentarer, er ikke modstridende ministeriets 
opfordringer, men det går imod den diskrus ministeriet har udlagt. Ministeriet har netop beskrevet 
at de håber på en levende dialog med på ministeriets profiler. Det jeg kan konstatere her, er noget 
andet. Her er stort set ingen dialog med brugerne på ambassadens Facebookprofil.  
 
Der er tilfælde af negative kommentarer og nogle også med spam. Som Rodewald fortæller i inter-
viewet, bliver disse kommentere ignoreret. De er dog med at ødelægge billedet af ambassaden, da 
man som følger kan tænke at ambassaden ikke forholder sig til dette. Ej heller følger det Udenrigs-
ministeriet retningslinjer om netikette, da de ikke bliver fjernet fra kommentarsporet.  
 
3. Implicitte regler for adfærd er ikke udtrykt eksplicit 
Det fremgår ikke nogen steder, hvilke forventninger der er til ansattes adfærd på sociale medier ude 
for arbejdstiden. Det kan vi konkret se i Rodewalds beskrivelse af sin egen adfærd, og det han op-
fordre sine ansatte til. Rodewald beskriver i interviewet, at han afkoder de signaler, han får fra 
Udenrigsministeriet, at han og hans kollegaer skal være påpasselige når de færder sig rundt på in-
ternettet.  
Implicit kan vi i teksten for netikette tolke en række værdier, Udenrigsministeriet har for digital ad-
færd. Denne oplistning bærer præg af nogle tyske kulturelle værdier, og en striks tysk lovgivning på 
området. Samt at ambassaden vil blive straffet efter tysk lovgivning, hvis de overtræder datasikker-
heden. Selvom disse eksplicitte værdier gælder for arbejdstiden, kommer det til at præge Rode-
walds private adfærd.  
 
4. Community management 
Rodewald beskriver i interviewet at der er meget lidt community management på ambassadens 
Facebookprofil. Det stemmer overens med det observerede materiale. Det strider dog imod, 
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opslagene på profilen. Mange af opslagene på profilen kræver at følgerne, går ud i den fysiske ver-
den, og deltager aktivt i et arrangement. Opslagene giver ikke anledningen til nogle handlinger fra 
følgerne. Ej heller er der nogle ekspressiver ytringer, der kan forstærke en følelse hos følgerne.  
 
 

Del 5 – Konklusion  
 

5.1 Konklusion 
I dette speciale har jeg undersøgt den tyske ambassade i Københavns opslag på Facebook med det 
formål at dokumentere digital diplomati som hverdags praksis. For at belyse huller i den nuværende 
forskningslitteratur, har jeg belyst nogle af grundene til hvorfor den tyske ambassade kommunikere 
assertivt med overvægt at nation branding på deres Facebookprofil. Ambassadens profil repræsen-
tere ambassaden som organisation, og har ambassadøren personlige stemme. Som litteraturen be-
skriver, skyldes dette den tidligere nuværendes ambassadør personlighed.  
 
Meitzner og Rügner er ikke fødte ind i den digitale tidsalder. De føler sig ikke vante i håndtering af 
digital kommunikation, men er i stedet bundet fast i traditionel diplomati, hvilket i mange tilfælde 
er offline kommunikation. En måde at omgås dette på, er at ambassaden har valgt at lave en orga-
nisatorisk profil, og prioritere nation branding fremfor ambassadøren personlig ’stemme’.   

 
De registrede observationer fra Facebook, viser at der er en lav involveringsgrad fra følgerne af am-
bassadens profil. Dette er ikke brugernes skyld, da det indhold de bliver præsenteret for i deres 
nyhedsfeed bærer præg af informationsdeling fra ambassaden. Ambassaden deler næsten dagligt 
kulturelle arrangementer i Danmark, men invitere ikke følgerne til dialog. Hverken dialog mellem 
ambassaden og følgerne, eller blandt følgerne selv.  
Dette stemmer ikke overens med diskursen fra udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet udtrykker 
på deres hjemmeside, at de ser frem til en levende dialog med brugerne. For at blive i denne analogi, 
kan jeg konkludere at dialogen med brugerne er død. De få gange der er dialog mellem følgerne er 
ambassaden, er når en følger stiller et konkret og neutralt spørgsmål i kommentarerne.  
 
Det kan tolkes at de ansvarlige på ambassaden der forvalter, ambassadens Facebookprofil, at deres 
egen personlige digitale usikkerhed brænder igennem. Selvom at Udenrigsministeriet giver ambas-
saden frie rammer til at bruge de sociale medier, er der en berøringsangst. Ikke kun fra ambassadø-
ren, men også de ansatte. Da der ikke er nogle officielle retningslinjer for de ansattes personlige 
adfærd på internettet, når de skal finde underholdning.  
Det samme gælder for indholdet på Facebookprofilen. I interviewet fortæller Rodewald at han har 
fået instrukser i at skabe et levende indhold (Bilag 3: 24:26 min). Syv måneder efter er der ikke sket 
meget. 
 



 55 

Resultatet af min analyse bekræfter Manors pointe om at digitalt diplomati er en dynamisk proces 
for ambassaden, og at det ikke kan blive delt op i on- og offline kasseinddeling. Og det er helt okay 
tage ”chancer”. Kobler er et eksempel på en ambassadør der ikke bliver i elitens kreds, men prakti-
serede diplomati på alle niveauer. De gange de tyske ambassadører har været afbilledet på Face-
book, har kun været i anledninger af officielle arrangementer.  
 
Den tidligere tyske ambassadør, Martin Kobler er den diametrale modsætning til den tyske ambas-
sade. Kobler formåede at kommunikere diplomati i øjenhøjde, sætte sin egen personlighed i spil. I 
det analyseret materiale, er det tydeligt at det er Kobler selv der er afsender, og ikke den tyske 
ambassade i Pakistan.  
 
Kobler to på blind dates, og forstærker dermed Manors forskning om at digitalt diplomati tilføjer 
ikke nye funktioner, men ændre på normer og faciliteter ny adfærd hos ambassaden. Kobler vil ikke 
havde været i stand til at tage på blind dates. Hvis han ikke havde haft digitale medier, hvori han 
kunne mødes mennesker der stod ude for kredsen af eliten. Han tager Udenrigsministeriets mission 
om øjne og øre til et nyt niveau, der måske ikke havde været kunnet opnået uden digitalt diplomati.  
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Bilag 
Bilag 1 
Alle skærmbilleder er kopiret fra den tyske ambassades  i Danmarks Facebook profil. Opslagene er fra 
perioden 1. -31. oktober 2019.  
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Bilag 2 
Alle opslag er fra perioden 1. – 31. maj 2019.  
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Bilag 3 
Transskriberede interview. URL til lydfil: 
https://drive.google.com/file/d/1VYFbatfaWp41WjE9uNa3NPoPIxhxYR7b/view?usp=sharing 

00:00:01 

LP 

Jeg går ud fra specialet som nu kommer til at transskribere det hele eller...? 

00:00:05 

PR 

Ja 

00:00:06 

LP 

Ja, du må gerne sende mig det, fordi så kan jeg lige se om... Fordi hvis jeg har godkendt det, så 

kan du også bruge mine udsagn frit sådan som du vil. Og offentliggøre det. Jeg skal se om der 

noget jeg ikke har forstået.  

Og der vil være nogle gange, hvor jeg måske også skal præcisere mig lidt, fordi det vigtige er 

budskabet, er lidt vigtigere end den måde jeg formulere det på nu. Så kan det være jeg lige 

skærper den ene side eller kommer i tanke om noget andet. Det ville være et krav for at du kan 

offentliggøre det. Så jeg lige godkender det. 

Og på samme måde så kan det også være, at der er noget jeg efterfølgende er kommet i tanke 

om, eller kan sende en henvisning eller link eller noget du måske kan se et eksempel her og 

bruge det på den måde. 



Ja, det er mere sådan, så du ved når du engang har fået det transskriberet det, så må du gerne 

sende det til mig, så skal jeg nok hurtigt give det fri. 

00:01:09 

PR 

Så vil jeg fra starte. Igen for god ordens skyld, så skal dette interview bruges til mit speciale. Jeg 

samler empiri nu. 

Og nu har jeg et interview med dig fra den tyske ambassade i Danmark. Vil du ikke 

indledningsvis lige fortælle hvem du er, dit navn og hvad du laver her? 

00:01:30 

LP 

Ja, jeg hedder Lasse. 

Jeg har siden sommeren 2017 været pressechef her i huset på den tyske ambassade her i 

København og overtog i sommeren 2018 ligeledes kulturområdet. Det vil sige, nu er jeg kultur- 

og pressechef, som vi vil kalde det i Danmark, eller leder af kultur og presseafdeling som man 

siger på tysk en lille afdeling på i alt fem kolleger. Det er dog ikke fem fuldtidsstillinger men 

flere af dem der arbejder i min afdeling, har så en vis procentdel af deres tid i andre afdelinger. 

Så når vi regner det hele op, så er vi små tre fuldtidsstillinger. Der sidder vi med det vi kalder for 

kommunikation og presse her ambassaden. 

00:02:22 

PR 



Når du også siger kultur. Er det så stadig som den tyske ambassade som afsender eller hvordan 

det i forhold til partnerorganisation?  

 

 

 

LP 

Vi faciliteter kulturarrangementer i forhold til at vi samarbejder med nogle partnere fra 

Tyskland. Vi har et overskueligt budget, hvor vi også kan støtte forskellige kunstnere, som vi kan 

anvende til at støtte et kulturprojekt i Danmark, som enten er nogle tyskere der kommer herop 

eller nogle danskere der beskæftiger sig med tysk kultur. Vi er forholdsvis fri i den måde vi gør 

det her arbejde på. Det store kulturarbejde i Danmark varetages af det vi kender som Goethe 

Instituttet. Det er meget vigtigt, at når man ser på tysk kulturpolitik at du har Goethe 

institutterne. 

PR 

Bliver de stadig styret af det tysk udenrigsministerium? 

00:03:25 

LP 

Ja, det gør de. De er en selvstændige institution, men bliver finansieret og politisk styret af det 

tyske udenrigsministerium og varetager det store kultur arbejde. Men ambassader rundt 

omkring har også mindre kulturprojekter, som vi så kan bruge til dette formål. Det her fokus er 

meget bredt. Vores arbejde kan gå fra at understøtte et arrangement i konceptuel dans for 

eksempel til at vise en fodboldkamp når der er VM eller EM. 



00:04:05 

PR 

 Kan du et skud fra hoften, give en procentvisdeling af de kommunikationsområder du har i 

forhold til presse og kultur? 

00:04:13 

LP 

50:50 er det på papiret. Det vil sige 50 % er kultur. Det indeholder så også det område, som 

hedder det tyske sprog i Danmark. Det vil sige, hvor vi prøver at lave projekter ligesom at 

fremme tysk status af tysk både i folkeskolen og gymnasiet, men også på universiteterne. Der er 

noget arbejde i forhold til den tysk skole i København, som også er en del min afdeling 

varetager. Så kultur er et meget bredt begreb og 50 % er så pressearbejde. Pressearbejde både 

udadtil. Det vil sige kommunikation via hjemmeside og sociale medier, men også ved at være….  

Jeg er en del ude og holde oplæg for studerende, gymnasieklasser og foreninger. Disse oplæg 

holder jeg som repræsentant for Den Tyske Ambassade, dvs. en tysk regeringsinstitution. Det 

betyder også, at jeg tydeligt kendetegner, når jeg siger min egen mening. Dvs. jeg formulerer ” 

det her er mit egen synspunkt” eller lignende.  Vi prøver selvfølgelig også at 

få ambassadørerne på en eller måde med ind i billedet, hvor det bliver relevant for ham (dette 

sker jævnligt). Få ham ud men om nogle budskaber og nogle interviews. Men det er også 

indadtil i forhold til at følge med i danske medier, og hvor det er nødvendigt at rapportere 

tilbage til Tyskland. 

00:05:23 

PR 



Jeg har fundet ind på Det tyske udenrigsministerium mission/vision. De starter således: The 

missions can be called Germany's eyes, ears and voice abroad. Og så fremdeles. Jeg tænker du 

kender dem godt? Så er der nogle punktopstillinger med noget collecting information, reporting 

on issues. Helping German citizens in emergencies, assisting German companies og så også det 

her kulturområde. Det er altså en meget bred strategi, men hvor meget er det noget som du 

arbejder ind efter, og egentlig i forhold til det tyske Udenrigsministerie, hvor meget er 

I selvstyrende eller autonome i forhold til det tyske udenrigsministerium? 

00:06:10 

LP 

Altså man kan sige vi genkender selvfølgelig den måde de deler det op, men grundlæggende er 

vi meget selvstyrende. Hvordan vi bedriver vores kommunikation via sociale medier. Og også 

hvad interviews angår. Det kommer lidt an på hvad for nogle emner man tager, men er det 

sådan et dansk emne, så er vi forholdsvis selvstyrende, og så kan vi give det fri her, uden at vi 

skal have vendt det med Berlin. Det samme gælder den grundlæggende kommunikation via 

sociale medier som vi selv vælger… 

00:06:51 

PR 

Gælder det for alle lande? Ved du det? 

00:06:54 

LP 



Det vil grundlæggende gælde for alle lande ja. Der vil selvfølgelig være med nogle lokale 

særheder, hvor man måske er i tættere kontakt med den vedkommende som sidder i 

ministeriet og er ansvarlige for et land. Grundlæggende er ideen, at vi har den lokale ekspertise 

herude, og vi ved bedre, i og med at vi er her og ligesom har en finger i jorden. Så ved vi bedre 

hvordan vi når ud med vores budskaber, end dem der sidder i Berlin og som måske ikke har 

været i Danmark eller andre steder før, men alligevel er ligesom er centralt ansvarlig for det. 

Men mere samler de brede tråde dernede. Men kommunikation der har vi forholdsvis tilsyn. 

Selvfølgelig kan der til tider være nogle kampagner der udrulles, som vi (den tyske ambassade) 

bliver en del af, men der kommer heller ikke ”Onsdag den første klokken 13.30 skal det ud”, 

men der kan det ligesom tilpasses, den måde vi kommunikerer på. 

 

PR 

Bruger du sparing med nabolandene der er lig Danmark eller i forhold til de 

kommunikationsansatte der her?  

 

LP 

Det gør vi uregelmæssigt, men det gør vi. Når vi har lignende problemstillinger i forhold til for 

eksempel det tyske sprog, så sker der også en kommunikation. Vi har dog aftalt, at danne en 

gruppe af tyske repræsentationer i nordiske lande, for at udveksle ”best-practice” modeller i. 

f.h.t. kommunikation på Europa området. 

 

PR 

Hvilke problemstillinger kunne dette være i forhold til det tyske sprog?  

 

LP 

I forhold til at der er færre der kan tysk i Danmark. Niveauet bliver dårligere. Og vi oplever en 

dalende interesse i sproget. Og det er noget vi selvfølgelig gerne vil gøre noget ved, fordi det er 



vigtigt for os at folk kan tysk, men det er selvfølgelig ikke den måde at vi stiller os op og gør det 

på. Et budskab som danskerne selv kan forstå, fordi det er her i landet at man i princippet har 

behov for de her færdigheder. Der er lignende situationer andre steder norden, og der kan det 

sagtens ske at vi udveksler nogle best pratice modeller.  

Og så har de haft en meget fin kampagne i Sverige, hvor vi så overvejer, hvad kan vi gøre, hvad 

kan vi lade os inspirere af den. Men det er ikke sådan, at vi har månedlige eller halvårlige møder 

i Berlin hvor vi siger 'Hvordan kommunikerer vi på de sociale medier'. 

Der er store forskelle på at kommunikere på sociale medier afhængig af landet man arbejder i, 

hvorfor dette ligger under de forskellige ambassaders ansvar. Behovet for egentlige strategier 

er voksende, og der lægges fra centralt hold (dvs. ministeriet i Berlin) vægt på mere 

koordinering ambassaderne imellem.  

00:09:37 

PR 

Jeg godt forstår den problemstilling med det tyske sprog. Hvordan betragter du det?  

00:09:57 

LP 

Ja. Det er en udfordring. Den har bestået i længere tid, og det er en udfordring som vi heller 

ikke får løst inden for en år eller to. Og det er jo heller ikke noget vi får løst ved at skrive fem 

sjove opslag på Facebook. Men der skal forskellige tråde til. Der skal ske politisk lobbyarbejde, 

skal skabes noget kontakt til erhvervslivet, der skal ske noget direkte kontakt til skoler og til 

universiteter, der skal os ligesom være en kommunikationsindsats over det her. Så på den måde 

er det jo en større strategisk ting. 



00:10:27 

PR 

Men er det et fokusområde kun I som kommunikationsafdeling har eller hele ambassaden? 

 

LP 

Det har vi. Grundlæggende ligger det i kulturafdelingen, fordi det er der hvor det tyske sprog er. 

Selvfølgelig sker det i tæt kontakt med kollegerne som har mulighed for at tage en politisk snak. 

Altså, jeg kan ikke ringe ind til af undervisningsministeriet og bare sige at ’kan vi have et møde 

omkring det her?’ Men der er da ambassadører der ville have muligheder, når der er noget 

relevant at sige omkring det her. 

00:11:01 

PR 

Kan du sætte nogle ord på hvad ambassadens kerneydelser er?  

 

LP 

Grundlæggende kerneopgaver er at formidle et billede af Tyskland, som en værdi nabo og en 

god partner til Danmark. Det er på en sætning, det vi er her for. Så er det selvfølgelig delt op i 

forskellige områder. Du har en politisk afdeling, som analyserer, som tager snakken med 

politikere får noget lidt mere baggrundsinformation. Nu er vi over i det her, som du også har 

fundet på hjemmesiden. De hører måske lidt mere, fordi de har mulighed for at tale med nogle 

MF'er. Så får de noget som muligvis ikke står i aviserne. Hvor presseafdelingen er det lidt mere 

med øjnene, fordi de læser aviserne. Og ud af de informationer og det som en politiker 

fortæller dig. Og det der står i avisen, så kan du skabe et billede af hvordan er stemningen i 

landet i forhold til en politisk problemstilling, som måske rammer Danmark og Tyskland. Det er 



så overskueligt. Der er ikke særlig mange udfordringer. Og så, kan vi så gå ind og ligesom have 

munden om du vil, det kan være den lokale ambassadør der tager et interview eller det kan 

være et oplæg eller det kan være noget med kommunikation. Men i princippet er det vores 

opgave at repræsentere Tyskland på en værdig måde. Her i Danmark, og det indeholder 

selvfølgelig også hele det her borgerservice spørgsmål. Fordi der er også en 

kommunikationsopgave i forhold til… der er en hel del tyskere i Danmark. Særligt i København. 

Der selvfølgelige også skal informeres om deres muligheder. Særligt i forhold til et valg. Så skal 

vi prøve at få fat i dem ’I kan rent faktisk godt stemme’. Når der er bestemte krav der er opfyldt. 

Som rigtig mange har. Du kan stemme 25 år efter du er flyttet. Selv bagefter, hvis du kan gøre 

gældende at du stadig har et tæt forhold til Tyskland. Og der skal vi ud med nogle budskaber. 

Vores kommunikation er primært rettet mod det vi kalder Der Gastland dvs. mod den danske 

offentlighed. Vi kommunikerer ikke målrettet på sociale medier til tyskere her i landet. 

Medmindre der valg.  

 

 

00:14:08 

PR 

Hvordan kan det være? Eller er det fordi det er nogle helt andre kanaler eller de bare ikke lige 

så interesseret?   

00:14:31 

LP 

Vi ser det som vores som vores primære opgave at repræsentere Tyskland for danskerne. 

Og varetage denne form for kommunikationsopgaver. 



Der kan du se. Nu har vi også kun med Facebook kun en kanal. Indtil videre i hvert fald. 

Der er overvejelser om ligesom at brede det lidt ud. Men du kan se andre ambassader her i 

landet bruger også deres Twitter meget målrettet, og kommunikerer mod det sprog som er 

netop her i landet. 

00:14:53 

PR 

Men kan du så ikke uddybe. Hvorfor har I så kun valgt Facebook? 

00:14:58 

LP 

Det er indtil videre et ressourcespørgsmål. Det skal kunne fungere, det skal spille. Det skal have 

noget indhold du kan komme ud med. Og der er et spørgsmål: fungerer det bedst når du har. 

Og det synes jeg personligt selv. Når du har en personlighed dvs. en ambassadør der tweeter. 

Eller er det en ambassade. Der er lidt forskellige måder at håndtere det på.  

 

Facebook er en kanal der i vores analyse rammer bredest pt. Vi har dog planer om at komme på 

Twitter, for at styrke en egentlig politisk kommunikation. Berlin fremhæver desuden Instagram 

som en platform, der tillægges mere tyngde. Alle store tyske repræsentationer har været på 

Instagram i længere tid. 

 

PR 

Men på Facebook er det ambassadens stemme? 

 

LP 



Der er ambassaden. Lige præcis. Men på Twitter synes jeg personligt det giver god mening, 

også når du ser de meget succesfulde twitterkanaler, der også findes i det tyske 

udenrigsministerium der er det tit personbåren, der ligesom kommer ud med det her. Men jeg 

er meget åben for at vi får noget i den retning.  

AA’s mange Twitterkanaler underligger tydeligvis en flerkanalstrategi, de kan ses her: 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/SozialeMedien/spartenkanaele/1432856 

PR 

Nu slog jeg jeres ambassadør op, Andreas Meitzner. Han har jo en profil på Twitter for 

eksempel. Ja den er så inaktiv eller den er ikke i brug.  

 

LP 

Ne,j den er ikke i brug.  

 

PR 

Tænker du at det er fordi at det er ambassadøren der ikke føler sig rustet til det?  

 

00:16:08 

LP 

Grunden er, at vi her i ledelsen har besluttet, at vi ikke prioriterer ressourcer til Twitter indtil 

videre. Men at vi tager det op igen til revurderingen inde længe, hvor vi har aftalt at vi vil prøve 

ligesom at se noget inspiration. Er der en ændret opfattelse, at man rent faktisk også kan bruge 

det her her medium på en god og hensigtsmæssig måde? Og så vil vi overveje igen hvordan vi 

kan gøre det her. Personligt synes jeg, at der er gode muligheder i også at bruge Twitter netop 

fordi du kan bruge det til to forskellige ting. 



00:17:02 

PR 

Hvilke to forskellige ting?   

00:17:25 

LP 

At politisk kommunikation på Facebook kan være....  er vigtigt, men du kan ikke bærer en 

Facebookprofil, med kun at komme med henvisninger til artikler eller noget hvor tysk politik 

bliver forklaret i detaljen. Det er på Facebook kommunikation til en bred offentlighed som 

også vil og skal underholdes. 

 

Selvfølgelig ikke kun pjat og pjank, men der må gerne være noget, som også har en 

underholdende værdi. Og skal heller ikke spamme alt for meget. Komme med alle mulige 

opdateringer hver dag. Mens du… 

 

PR 

Har I en plan eller er det meget impulsivt det I ligger op på Facebook? 

 

LP 

Nej, vi har jævnligt møder hvor vi ser hvad ligger der. Og så har vi nogle faste ting som kommer 

regelmæssigt. Men indimellem er det impulsivt. Nu starter der en europavalgkamp, hvor der vil 

vi komme med nogle europæiske emner, hvor vi prøver og belyse det lidt. Hvorfor er det 

vigtigt? Hvad for nogle udfordringer der i et europavalg? Så på den måde er der 

nogle milepæle i løbet af et år som vi så følger. Men ellers er der meget rum for spontanitet, 

her i den måde vi håndterer det på.  



 

PR 

Hvis vi skal summere lidt op. Så årsagen til at I kun er på Facebook og hvorfor I bruger det 

medie, er nation branding til den danske befolkning?  

 

LP 

Grund til at vi kun er på Facebook, er primært noget med ressourcer at gøre indtil videre, fordi 

vi har prioriteret at bruge vores ressourcer på den her måde, og at Facebook egner sig til at nå 

ud til en bredere del af offentligheden. Og nation branding... 

Ja, selvfølgelig er det det, som på mange måder også er det vi gør, men det kan jo ske på mange 

forskellige måder. Igen, det her med at fremstå som en værdig gæst om du vil. 

LP 

Her i landet og så kommer der nogle informationer om sproget og kulturen og arrangementer 

og gerne jævnlige med et lille sjovt tvist. 

00:19:50 

PR 

Nu stiller jeg et meget mere abstrakt spørgsmål, fordi jeg skal have dig til at sætte nogle ord på 

noget. 

Hvad vil du så kalde det nu at... det har selvfølgelig været tilstede i et par år, med sociale 

medier og digitale medier men hele det der sker at 

ambassader, udenrigsministerier og diplomatiet begynder at tage de her medier til sig og bruge 

dem i deres arbejde og nye... Der bliver skabt nogle nye.... måder I arbejder på. 



Hvordan betragter du det? Mere som en proces eller mere som et værktøj man kan hive frem? 

Eller hvordan ser du det? 

00:20:33 

LP 

Du kan sige at det her digitale diplomati eller nation branding om du vil. 

Det er på mange måder.... hvis du vil.... procesbåren i forhold til at der… Det blev ikke besluttet 

på et tidspunkt, at nu skal alle tyske ambassader og generalkonsulater ud og skabe en hel 

masse rører på de sociale medier. Det blev besluttet at man fik lov til det forholdsvis sent i 

processen. 

 

PR 

Hvornår?  

 

LP 

Det var i 2012 åbnede, mener jeg, vores Facebookside måske var det først i '13, men der 

omkring 12/13 stykker. Og der begynder man først for alvor at tage det her. Der kan være 

nogle som har brugt det her før, men hvor det blev en mere og mere alment ting, 

man anvendte som fast kommunikationskanal. Der kan du se, der selvfølgelig er en proces i det 

her. Eller om det var et redskab eller hvad var dit spørgsmål?  Der har du en proces, men igen 

hvor der ikke bliver lagt en central fastlåst strategi, om hvordan vi skal bruge de sociale 

medier.   

00:21:58 

PR 



Ser du det som et problem at det er så åbent? 

00:22:10 

LP 

Det synes jeg ikke, fordi det fungerer forholdsvis godt, fordi der skabes rum for nogle best 

practice modeller ved at sige ”at I styrer det selv”. Du kan sige det er meget forskellige måder at 

kommunikere på, og nogle som virkelig har meget stor succes, af ambassadører der er på for 

eksempel Twitter. De gør det på en meget... inde for den tysk baggrund måske lidt nyskabende 

måde.  Lidt mindre formelt.   

Vi føler os ikke udfordret mht. legitimitet. Ved de succesfulde SoMe kanaler i Asien eller 

Mellemøsten er det tit den mere afslappede stil, som bliver modtaget meget positivt. Således 

er et med til at styrke legitimiteten.  

PR 

Har du nogle navne?   

 

LP 

Han er lidt af en.... Martin Kobler hedder han, og han har været ambassadør i Pakistan han er 

lige stoppet dernede. Men har.... 200.000 følgere. Du ser ham meget sjældent med 

tøj (Rodewald sidder i jakkesæt, lilla skjorte, mørk jakke og intet slips) på som jeg har i dag. Han 

gør det på en meget god måde. Og det tror jeg på en måde, som han ikke havde lagt som 

strategi fra tysk udenrigsministerium. 

Du kan også se på Walter Lindner, som lige er tiltrådt i Delhi som ambassadør i Indien og 

tydeligvis er inspireret af Kobler.  

PR 

Så det er meget afhængigt af personen der er ambassadør? 

 



LP 

Det er det nemlig. Og derfor hvis du, i min optik, ligger en meget fastslået strategi, så er det 

svært at få det tilpasset til både, for det først de lokale særheder, men også de personer som 

måske er der. For hvis det skal ud, skal det også fungere.  

Altså, hvis du smider slipset og så smider din jakke skal du have personen til det. Du kan 

stadigvæk have et slips på, uden at du har det fordi du måske er en person, hvor det ikke er lige 

så naturligt.  

På den måde synes jeg det grundlæggende rigtigt, at du giver plads til lokal udfoldelse. 

Selvfølgelig er der, når du når du starter i en stilling som min, så har du en workshop 

omkring sociale medier.  

 

PR 

Og hvem forvalter den?  

 

LP 

Det sker i Berlin. Så tog jeg derned, og så sidder du sammen med 30 andre, som også skal ud og 

overtage en presseafdeling. Eller i det mindste arbejde i en presseafdeling. Der får du så nogle 

grundlæggende informationer. Men det er meget grundlæggende.  

 

PR 

Tager det en uges tid? 

00:24:36 

LP 

Det tog tre dage. Hvor du fik noget at vide om… Altså hele rettighedsspørgsmålene i forhold til 

billeder som er forholdsvis.... Du har en meget hård corporate... eller en meget udførlig 



copyright lov i Tyskland i forhold til billeder. Og i og med vi underlægger noget tysk lov, hvis vi 

smider et billede op, som vi ikke har rettighederne på, så vil det gå via tysk lov, og så kan en 

fotograf få en pæn sjat penge. Så der var om det juridiske omkring det her. Og så var der noget 

grundlæggende om vinkling af tekster og videoredigering. Hvordan kan vi bruge vores 

smartphones til at skabe mere levende billeder.  For det er det næste trin i denne her 

kommunikation. Jeg vil ikke kalde det en raket, men i hvert fald den måde at kommunikere på. 

At der kommer mere fokus på, brugen af levende billeder, til at og lægge nogle ting op. 

Grundlæggende giver disse workshops et godt indblik i arbejdet med SoMe, men grundet de 

store regionale forskelle er det mere form end indhold der præsenteres.  

 

00:25:29 

PR 

Men det bringer os lidt tilbage igen til ressourceproblemer fordi det kræver... 

00:25:48 

LP 

Ja, lige præcis. Det var et udemærket kursus, men  jeg vil være ærlig og indrømme, jeg har ikke 

rigtigt brugt det så meget, da jeg havde arbejdet med ambassadens Facebook siden sommeren 

2014. Vores Facebook varetages efterhånden af Lars (kollega til Rodewald), men omfattende 

forandringer og forbedringer, som jeg især vil se i f.eks. videocontent,   kræver også at du har 

teknikken til det. Nu har jeg lige fået en ny arbejdstelefon, der rent faktisk ville kunne det her. 

Men du skulle installere et program og have en tripod, for ellers vil det ikke være særligt godt. 

Der ligger nogle ting i det her. Du bliver lært i de her ting. Og bliver opfordret til at gøre de her 

ting. Når du ser de store kanaler for vores minister og de virkelig store ambassader.   



00:26:36 

PR 

Der sker jo enormt meget synes jeg. Altså for udenrigsministeriets side...   

 

LP 

Ja lige præcis. 

 

PR 

hvad føler du i forhold til forventninger? Det virker lidt sådan at I bliver givet nogle muligheder. 

Så er det meget op til jer selv. Du føler ikke at der er et pres at finde i forhold til at prioritere og 

netop budgetter? 

00:26:53 

LP 

Det føler jeg ikke. Nej. Jeg føler ikke der er noget pres. Hvis vi siger vi har et budget eller vi har 

p.t. ikke ressourcer til det. Så bliver det accepteret i forhold til det her. 

00:27:20 

PR 

Har I defineret nogle mere klare målgrupper netop inde på Facebook eller er det bare alle 

danskere eller...? 

00:27:32 



LP 

Ja. Målet er selvfølgelig at komme lidt længere ud. Grundlæggende har vi nogle målgrupper der 

er meget Tysklands affile i forvejen og som følger os. Og som dukker op til vores 

arrangementer. 

Og så har vi nogle, som er af grundlæggende positiv indstilling, og som liker et par opslag og lige 

pludselig følger de os.  

Vi prøver at lave opslag der både tilfredsstiller dem som følger os fast, og så har vi også nogle 

hvor vi siger, at det her prøver vi at komme lidt mere ud. Og det er netop sådan man 

skal sige de lidt mere underholdende. Dem bruger vi for at sætte en krog i folk. 

Hvis du har et godt underholdende opslag om Tyskland, det kan du se, så får du nogle nye folk i 

folden. Og hvis vi henviser på et af vores kulturprojekter. De er ikke særlige... der får vi ikke et 

stort antal likes og kommentarer på. Men der informerer vi så vores følgere. Så på den måde er 

det vigtigt at have det her aspekt, hvor der også kommer lidt let og god læsning. 

00:29:00 

PR 

Facebook bliver meget hurtigt et ekkokammer for allerede eksisterende....  

 

LP 

Hvis du ikke liker os, så forsvinder du ud. Og det er alle de her problemstillinger, som vi står 

over for, som man også kan mærke. 

 

PR 

Men for at få en ny interesse fra en helt tredje gruppe mennesker der ikke aner hvad Tyskland 

er. Groft sagt. Hvad tænker du strategien er for at få fat i dem. Er det noget helt andet? gå 

helt offline eller...?  



 

LP 

Ja, det ville være at prøve at få fat i dem via det direkte møde, og hvis du er heldig, så kan de se 

noget på Facebook, som deres digitale venner har liket, men vi bruger ikke Facebookreklamer 

som sådan.  Der kunne man selvfølgelig skrue på adskillige parameter.  

 

PR 

Det bruger I slet ikke?  

 

LP 

Nej, jeg synes det er et udmærket redskab. Der har været lidt...  

 

PR 

Du tænker på annoncering?  

 

LP 

Ja, lige præcis. For at komme ud med nogen... Det tror jeg udmærket vil kunne komme nogle 

steder med, men der har været lidt politisk overvågenhed omkring. Hvordan bruges det og 

sådan noget nede i Tyskland. Så vi har været lidt forsigtige med at bruge det her. 

00:30:28 

PR 

Fordi der har været nogle dårlige eksempler? 

00:30:29 



LP 

Ja. Du har stadigvæk et andet syn på datasikkerhed i Tyskland. I kølvandet på den amerikanske 

valgkamp i 2016 kommer den store historie frem i 2017, og hvordan man kan bruge det her på 

en måde som nogle vil kalde for manipulerende.  Denne tilgang er dog så småt ved at smuldre. 

Store tyske repræsentationer har gjort sig positive erfaringer med reklamer og vi er blevet 

opfordret til at bruge dette redskab noget mere, hvor det giver mening. Man skal dog altid gøre 

det varsomt.  

00:31:07 

PR 

Ok, men hvad så med i forhold til netop det der med at belønne Facebook, og bruge nogle af 

deres algoritmer korrekt i forhold til linkedelinger og alt sådan noget. Hvor bevidst er I om 

det?   

00:31:27 

LP 

Vi er bevidste om at det ville være godt at gøre det, for du kunne helt klart mærke da de 

ændrede på deres.... jeg ved ikke hvor lang tid siden det er. Algoritmerne i forhold til vores 

side er der blevet ændret. I forhold til company page der har. Du kunne bare mærke at lige 

pludselig når du fik 100 likes på et opslag, kom du meget mindre ud. Du kan jo se hvor meget 

interaktioner og hvor meget... Det ved du alt om. Det virker som om, at de (Facebook) helt klart 

vil have en til og betale og det er fair nok. De skal også tjene deres penge, men lige pludselig, 

selv om der var rigtig mange likes, kom vi måske kun ud til 3.000 hvor det før var 10.000 -

12.000 der havde set det opslag. Så på den måde, er det selvfølgelig en god måde kom længere 

ud på. 



Men der er nogle udfordringer i det her, som er mere internt i huset, i udenrigsministeriet i 

forhold til... Hvordan gør vi det? Hvordan kan vi forsvare det?  Der er nogle ting vi diskuterer. 

00:32:30 

PR 

Nu har du lige været lidt inde på netop det der med antallet af likes og sådan noget, men hvad 

er succeskriterie for jer, når I laver opslag inde på Facebook eller bare generelt succeskriterie 

for Facebook? 

00:32:43 

LP 

Altså du kan sige at et godt opslag som ligger omkring 30 og 50 likes. Og hvis vi kommer 

omkring de 100, så er det et rigtig godt opslag. Når vi kommer over 200 - 250 er det 

exceptionelt godt opslag. Så på den måde er der... 

00:32:56 

PR 

Så bare det at I får nogle likes, så er I egentlig tilfredse?  

 

LP 

Der er også nogle kommentarer. Vi har ikke kriterie til hvert opslag, at hvert opslag skal have et 

vis antal likes eller komme ud til så mange. For der har vi alt for forskelligt indhold, så vi 

prøver… Og så arbejder vi med et tal der hedder, hvis vi får 10 nye følgere, abonnementer eller 

venner eller hvad du vil kalde dem om ugen fordelt over året. Så er det fint.  



 

00:33:56 

PR 

Det er også det der er lidt sjovt med Facebook, fordrer egentlig til dialog med brugerne. 

Hvordan oplever I det? Er det noget der sker meget af, og i så fald hvad er det for en slags 

dialog?  

00:34:11 

LP 

Under opslagene er der en lille smule community management i det. Hvis der kommer nogle 

spørgsmål så svare vi på dem. 

Men...  Vi oplever at det ikke er altid... at det kan være at folk måske er lidt mere forsigtige. Der 

kommer flere kommentarer og spørgsmål når du ikke.... Hvis vi spørger: Hvad synes I og 

omkring det her. Såååå... er folk måske lidt mere forbeholdne. Der kan være fordi vi ikke gør det 

tit nok. Fordi folk ikke føler af det ligesom er en del af vores kommunikation. 

Men.... det er som om at vi er lidt mere forsigtig, end hvis du ikke målrettet fisker efter det, så 

kommer der lidt mere af den slags interaktion. Men grundlæggende er der ikke så tit, at vi går i 

direkte dialog under et opslag med vores brugere eller med vores følgere.  

 

PR 

Fordi der ikke kommer så meget?   

 

LP 



Fordi der ikke kommer noget. Vi er klar over at vi har ligesom... et relevant spørgsmål som lever 

op til vores. Det som man på tysk kalder, netiquette det vil sige vores kodeks for hvordan man 

skal opføre sig. Det svarer vi på. Altså... hvis der ikke er en rant, hvor der er én der bare skriver 

at kansleren, hun har åbnet grænsen for flygtninge, og holder sig indenfor ordentligheden og 

det ikke er et spørgsmål, så ser vi det ikke som vores opgave, og gå ind og diskuterer med 

vedkommende. Men hvis vedkommende formulerer det som et spørgsmål, så vil vi gå ind og 

svare på det. 

00:36:00 

PR 

Og så tage dialogen offentligt? 

00:36:03 

LP 

Ikke en diskussion, men vi kan godt finde på at henvise til nogle pålidelige kilder til vores 

opfattelse af den problemstilling som vedkommende spørger til. Det vil vi gøre, men vi vil ikke 

tage den helt lange kamp. 

00:36:30 

PR 

Har du nogle eksempler fra de andre ambassader, hvor et eller andet er eskaleret fuldstændigt 

eller noget form for krisekommunikation?  



00:36:48 

LP 

Jo altså, det sker da jævnligt. Selvfølgelig. Jeg har ikke oplevet… selvfølgelig er der altid nogen 

der brokker sig, nogen der giver dårlige anmeldelser på grund af nogle politiske ting, som vi som 

ambassade ikke har nogen indflydelse på. Men sådan er det. Sådan er det med sådan en 

anmeldelsesfunktion. Man kan ikke bruge det til så meget.  

Du oplevede for eksempel vores nuværende udenrigsminister Heiko Maas. Han kom fra en 

stilling som justitsminister og der har han været fremme med nogle forslag som dele af.... 

internetfolket. Hvad skal man sige....  internetsamfundet mente ville censurere dele af nettet.  

 

PR 

Som konsekvens af hans forslag? 

 

LP 

Ja, da han som justitsminister af hans politiske forslag i forhold til noget. Forslag om 

bekæmpelse af ”hate speech” på nettet blev i dele af internet community udlagt som ein 

indskrænkelse af ytringsfriheden på nettet, uden at dette havde nogen gang på jorden. 

Justitsministeriet havde nogle problemer på deres sociale medier efter disse forslag kom og 

disse folk flyttede, så med over kan man se da han blev udenrigsminister.  De kom med der over 

og fortsatte deres kamp. 

Det forsvandt så. Det løb lidt ud. Men der har du en udfordring til ligesom og kommunikerer de 

her budskaber, fordi det var et helt andet resort. Det kan udenrigsministeriet ikke rigtig sige så 

meget til. Der en grænse.  

Man kan sige en lille ting som vi har været involveret i. Indirekte, er at der bliver 

opfordret fra Udenrigsministeriet. Altså nede i Berlin. Fra deres SoMe redaktion, om at komme 

med nogle gode billeder fra dit land, som man skal sende ind. Og der sendte vi noget fra 



Grønland, med en grønlandsk øl og lidt hvalkød som vi så lagde op. Det var der rigtig mange 

som ikke syntes var særligt...   

00:39:10 

PR 

Ja, den er da lidt farlig? 

00:39:13 

LP 

Ja, og så kom de mere miljøbevidste i forhold til hvalfangst, som så begyndte at gå i meget 

kritisk dialog. Men det er ikke noget. Det var ikke hos os. Det 

var hos Udenrigsministeriets Facebookside, fordi de offentliggjorde det. Så de var nødt til at... 

Den var lidt for sat op i forhold til en lille pilsner og et stykke hvalkød. 

00:39:43 

PR 

Der er vel også nogle stereotyper om grønlændere der også bliver prikket til? 

00:39:47 

LP 

Ja, men den debat kendes der ikke noget til i Tyskland. Grønland er rigtig langt væk. Den havde 

vi selvfølgelig haft her (I Danmark). Hvor vi nu måske ikke havde valgt at lægge denne vinkel på 

de grønlandske billeder, men den har du ikke i Tyskland. Der er ikke nogen fare for at du træder 



på nogen. Men netop det at du har en stærk miljøforkæmpergruppe også på nettet i Tyskland. 

Generelt, men også i Tyskland. Det var noget som de (Det Tyske Udenrigsministerium) bed 

mærke i. Du kan ikke sammenligne det med de helt store politiske shitstorme men der kom 

noget. En lille ting i hvert fald. Så man skal være lidt bevidst om det. 

00:40:33 

PR 

Hvor mange chancer føler du I tager, når I netop er egentlig selvkørende. Der er ikke så meget 

der skal godkendes. Og det der blev lagt op på Facebook, er nogle meget bløde emner. 

00:40:52 

LP 

 Vi er forsigtige. Vi er forsigtige og det vi prøver, er måske... Så skubber vi det et lille 

stykke. Vi har set det i forhold til vores opslag.  

 

PR 

Så det er 'better save than sorry'? 

 

LP 

Ja. Det er vi. Ja.  Og der kan man sige... Du mister selvfølgelig også noget, fordi du måske ikke 

lige får den her helt vilde nyskabende vinkel på, men det er grundlæggende vores politik at vi 

(Berlin og København, men dette er vinklet på Kbh) er ret forsigtige. Og dermed ikke sagt, at vi 

ikke afprøver noget. Det gør vi løbende. Og vi prøver at komme lidt ud. Og det viser sig også at 

når vi laver et opslag, så typisk plejer det at fungere fint. Der kunne godt være lidt mere mod en 

gang imellem. Måske.  



00:42:08 

PR 

Hvis I nu havde flere ressourcer. Hvad ville så være det næste medie I ville bruge?  

00:42:14 

LP 

Altså det ville.... Jeg personligt vil nok synes det skulle være Twitter, men....  

 

PR 

Med ambassadøren som afsender?  

 

LP 

Ja lige præcis. Men som ambassade, så ville det nok være noget mere billede og videobåren. 

Altså Instagram er noget som man tager meget til sig for tiden, i Berlin hvor de også har udviklet 

en meget fin Instagram profil. Så ville jeg nok hoppe med på den vogn, der hedder lidt mere 

levende billeder og prøve komme ud via en billedeplatform. For det kan du jo mærke. Et billede 

er størstedelen af et opslag eller det visuelle i det her. Ren grafik eller hvad det er. 

00:43:06 

PR 

Hvor meget bruger I egentlig generelt, når du også vil søge på hvad der sker i det politisk 

landskab. Bruger I selv meget Twitter til at samle information eller sociale medier?  

LP 



Det har rykket sig en hel del synes jeg. Hvor det var stort set kun printmedierne indtil for få år 

siden. Når jeg... er online men også Twitter blevet en fast del af den måde jeg skaber mig 

overblik på om morgen. 

00:43:57 

PR 

Så du følger mange danske politikere eller hvad gør du? 

00:44:01 

LP 

Ja det gør jeg. Det er danske politikere. Og diverse kolleger inde fra Auswärtiges Amt, som er 

direktør for europapolitik, og som har stillinger hvor de kommunikerer nogle budskaber som 

måske også kunne være vigtige og interessante for os. Og komme videre ud med. 

00:44:25 

PR 

Er du selv aktiv på Twitter.  

 

LP 

Nej, jeg følger kun. Og...  

 

PR 

Er det fordi du ikke som person ikke har lyst? Eller fordi du også er bange... eller du lige 

pludselig begynder at jeg repræsenterer den tyske ambassade? 



00:44:41 

LP 

Det vil jeg unægtelige gøre. Selvom jeg skriver at 'Twetts are my own' eller hvad det er. Så vil 

det altid kunne falde tilbage på mig. Så det er mere... Det kunne være interessante og retweete, 

men jeg har ikke så meget, behov for det, endnu i hvert fald. Ja...  Den tid jeg har, bruger jeg 

mest for ligesom at følge med. Behovet kunne opstå hvis vi udviklede en politisk strategi for 

Twitter og jeg ville vurderer, at minegen profil kunne være med til at støtte denne. Mere privat 

kunne der opstå et behov hvis jeg pludselig følte en stor trang for at blande mig, men som 

nævnt forudsætter dette en form for forsigtighed. 

Men generelt og sådan er vores interne kommunikation og særlig kollegager, er at være meget 

forsigtig med hvad du slår op på Facebook. Være meget forsigtige på hvordan dine 

indstillinger er. Har du en åben profil. Så skulle du overveje... 

00:45:18 

PR 

Er det noget I træner eller giver en workshop i alle ansatte? 

00:45:38 

LP 

Ja, jævnligt, så taler vi omkring det her, og det har fra chauffører til teknisk ansatte og sådan 

noget. 

Fordi der kan også... der er noget der falder tilbage, der er nogle sikkerhedsaspekter i forhold til 

det her. Hvis vi er i det tilfælde, hvis for eksempel en chauffør poster en masse billeder 'nu er 

jeg ude at køre med chefen igen. Og vi er i Århus klokken 18’. Så er der nogle informationer som 



ikke behøver at være derude (internettet). Altså sådan, på den måde er det en snak vi også 

tager med nye ansatte at de selvfølgelig, må sige hvad de gerne vil, men der er nogle ting man 

virkelig skal nøje overveje, når man er aktiv på sociale medier.  

Vi opfordrer de ansatte også til at tænke sig om i f.h.t. at udtrykke politiske holdninger. Det er 

på ingen måder forbudt, men vi beder om lige at reflektere, hvorvidt der kommer noget positivt 

ud af det.  

00:46:16 

PR 

Nu spørger jeg lidt mere indtil det tyske udenrigsministerium. Jeg ved ikke hvor meget du ved 

om det her, men i forhold til det her med transparens og det tyske udenrigsministerium er jo 

alle steder. Når Heiko er ude på besøg. Du kan jo følge ham nærmest minut for minut hvad det 

er der sker. 

Føler du at det er en konsekvens af netop at befolkningen er borgerne der vil vide mere. Hvad 

der sker i det politiske landskab?   

 

LP 

Ja det er det. Og noget som vi. Jeg. Som jeg også videregiver til kollegaerne i Berlin. Kan lære 

meget eller en del af det danske udenrigsministerium er det såkaldte in-house kommunikation. 

Det vil sige at man kommunikere rigtig meget til den danske befolkning. Og det er forholdsvis 

nyt at vi er begyndt på det i Tyskland. 

 

PR 

Er det inde for det seneste års tid eller…? 

 

LP 



Inde for de sidste to – tre år måske at der er blevet oprette en afdeling. Men strategisk er der 

blevet oprettet en afdeling hvor man siger ’nu henvender vi os også mod den tyske befolkning, 

fordi det er ,meget vigtigt at vi også kommuniker vores arbejde i hjemlandet. Hvad gør 

Auswørtiges Amt? Hvorfor er det retfærdigt, at vi har et budget på ca. 5 milliarder € om året? 

Den tyske skatteyder skal se, hvad vi arbejder med..  

 

Så det tror jeg også spiller en rolle. Selvfølgelig er.... er der også rigtig meget digital til udlandet i 

forhold til udenrigsministeriets arbejde. Men de tysksprogede sider er også meget vigtige, og 

de er også meget… Altså der er mange følgerer, og der er mange der også er med, for at se 

hvad der sker. Det er for Berlins vedkommende en nyere ting der er kommet med. Alt det 

spiller en meget stor rolle. 

00:48:30 

PR 

Hvordan vurderer du vigtigheden i at det hele sker i reel tid? At man netop er med på sidelinjen 

eller hvorvidt man i stedet for laver en opsummering nu ' i denne uge har vi lavet bum bum 

bum'?  

00:48:43 

LP 

Nej, det synes jeg altså.... Det giver da noget levende. Og sådan tror jeg også det er den 

måde man tænker på. Altså du føler at du er med, at du ligesom er fluen på væggen. Måske 

ikke i mødelokalet, men i hele processen eller i den vej der nu engang kører og lægges for at 

tage det her vigtige møde i Sikkerhedsrådet, hvor vi lige har fået en med en permanent plads i 2 

år, så det er køre de rigtig meget på for tiden. Så det er en stor ting for os, og som du ser på 



udenrigsministeriets kanaler, er der en hel del FN, og han er i New York hele tiden. Og det 

kan du se rigtig meget omkring de ting han (Heiko Maas) kommunikerer på.  

Så jeg synes det. Det er en fin måde at lave det på, netop når du har ressourcerne for at 

klippe det samme til et klip der afspejler det her på en overskuelig måde. 

00:49:46 

PR 

Der var en sag tilbage her i januar. Der har været nogle sager med de her saudiarabiske 

piger der kommer fra nogle meget velhavende familier, som prøver at flygte ud af landet, 

men så har gjort det gennem Twitter og er rakt ud til nogle ambassader. De sager har du hørt 

om? Hvad tænker du egentlig? 

Een ting er at der bliver ydet konsulær hjælp gennem Twitter. Og der har været en del 

flygtningestrømme osv. Hvad tænker du om det?  

Nu har vi nået målet for hvad internettet kan gøre, eller er det noget de ikke burde have holdt 

sig væk fra? 

00:50:31 

LP 

Min helt personlige mening omkring det her. Det er ikke noget vi har nogle instruktioner om fra 

Berlin eller sådan noget. Så synes jeg, at de her piger har været meget dygtige til at bruge de 

tekniske muligheder som der er. 

Og jeg har alt respekt og stor forståelse for at man ligesom tog det her skridt og vandt... Den 

måde og i sidste ende så gav det også pote. 

Jeg tror ikke at det i al evighed vil fungere. Altså du finder nicher og den virker et par gange. Og 

så vil den formentlig, også på en eller anden måde blive lukket eller være... 



Det vil nok ikke gøre samme indtryk, hvis det sker for 200 gang. Men grundlæggende ud fra et 

kommunikationsaspekt. En meget god og hensigtsmæssig måde og bruge det på, fra et rent 

personligt perspektiv. Som sagt det er, min personlige mening men...  så er det 

også et smuthul, som ikke vil være åben i evigheder. 

Men ellers kan du. Hvis du ser på kampagnen 'Facts about Germany' hedder den. Det er 

målrettet en migrationskampagne. Hvor en af de analyser, som jeg også er rigtigt nok, i forhold 

til den flygtningesituation som var for et par år siden, at der har været store flygtningestrømme 

før i historien. 

Det nye her er jo netop sociale medier. Det vil sige du via internettet kan du se den måde... du 

hører det ikke. Du kan se den måde man lever i vesten. Og du har mulighed for at manipulere 

folk der gerne vil flygte i forhold til 'hvad venter jer når I kommer der op' Og der har været 

mange falske kampagner. 

Altså du får et job med det samme, og der kører man denne her den... Jeg sender dig et link. 

Hvor man prøver at give et realistisk billede af hvad er dine muligheder, når du kommer fra et 

eller andet sted. Sydsahara og ankommer til Tyskland. /Rumors about Germany 

Hvad er dine muligheder for ligesom at opnå asyl. De er ikke særlig store, for at sige det på den 

måde. Det prøver man at kommunikere, netop for og give et realistisk billede og så tage 

kampen op, mm du vil mod den anden side, nogle menneskesmuglere som skaber et meget 

forvrænget billede af hvad der sker i det øjeblik, hvor du måske sætter foden på Den spanske 

sydkyst eller på Malta, hvor du end så havner. Og det er en måde hvor man meget strategisk 

bruger de sociale medier for at opnå et politisk mål. 

Og det ville være. Jeg ved ikke så meget om det, andet end at jeg har fulgt og jeg har læst. 'Nu 

starter vi det her' men udefra. Men jeg ved ikke mere end andre interesserede i emnet. 

00:54:12 

PR 



Den tyske ambassade i Danmark ikke i deres interesse, men netop for eksempel din kollega 

nede i Pakistan eller nede i de områder er det sådan et stort fokuspunkt de (Det Tyske 

Udenrigsministerium) har eller…?  

00:54:31 

LP 

Ja, der er det altså. Der tror jeg også det er forskelligt fra min gode ven... eller han er ikke min 

ven. Men jeg synes har gjort det meget godt Hr. Kobler. Det var ikke noget han valgte. Det er så 

nogle andre. Der tror jeg også man skal passe på, at det der er good cop/bad cop det skal være 

lidt på forskellige skoler. Du kan ikke være en meget vellidt ambassadør på den ene side på de 

sociale medier, og så samtidig være ham der svinger stokken. Så det skal ligesom være, på den 

måde er der mere over denne her. 

Jeg mener også, at den her kampagne  (Rumors about Germany)blev styrede centralt fra Berlin, 

og så kunne man så tage nogle stykker ud... Koblers Twitter er tydeligvis båret af egen 

interessse og kunnen, ikke styret centralt. 

 

PR 

 altså ’Facts About Germany’?  

 

LP 

Ja, jeg tror at den hedder lidt andet. Det er en bog vi uddeler men... Jeg sender dig lige 

et link omkring det her. Men der har du et eksempel på en meget strategisk planlagt og meget 

gennemtænkt og vel finansieret SoMe kampagner i forhold til en stor og vigtig politisk 

problemstilling. Hvor selv medier i vores vedkommende, som jeg snakker om, er sådan lidt 

mere 'I klare jer selv' ude i deres respektive lande. 



Men der ville du have mulighed for at se, hvordan man prøver at bruge det her, for at 

kommunikere ud til de enkelte  migrations villige(?) som vi kalder dem. Folk der sidder rundt 

omkring i Afrika især. 

00:55:58 

PR 

Hvad er din holdning til for eksempel at den tidligere amerikanske ambassadør. Rufus Gifford. 

Han var mester i SoMe. Hvordan finder du også balancen i forhold til, hvorvidt han var en 

ambassadør eller hans privatperson. Jeg opfatter det som et meget mudret billede. 

00:56:24 

LP 

Personligt synes jeg, at han var utroligt dygtig til det. Det var et mudret billede. Jeg synes 

han gjorde det på en god og dygtig måde set ud fra et kommunikationsaspekt.  

 

PR 

Tror du det kun kunne fungere i så et lille land som Danmark, eller noget man ville kunne 

gøre alle steder? 

 

LP 

Jeg tror også du vil kunne gøre det andre steder. Altså selvfølgelig personen... Han 

repræsenterede en administration som var meget vellidt, til at han havde nogle budskaber og 

nogle familieforhold som passer meget fint til at... Hele Pakken passede bare til.... og så var han 

villig til, som du siger smelte disse to funktioner sammen. 



En politisk udpeget ambassadør har også den fordel, at han eller hun er det i disse år, hvor 

sociale medier og internetter skaber en digital hukommelse. Du kan være mere fri i din 

kommunikation da du kommer til at have et andet arbejde igen, og så rykker man videre til et 

andet. Det vil sige, du tager ikke det her image med til det næste…  der er en forskel. Stort set 

alle ambassadører i det tyske udenrigsministerium er karrierebåren. Dvs. de startede engang i 

slut 20’erne midt/slut 20erne. Måske start 30erne, da du var færdig med din 

kandidatuddannelse. Så tog du uddannelsen indenfor systemet, startede du typisk i en stilling 

som min. Og hvis du var rigtig dygtig, så blev du engang når du er over 50 år bliver du så 

ambassadør. Dvs. det er en del af en karriere at du tager det billede med. Der kan være nogle 

kommunikationsudfordringer ved at tage det her billede med. Det er lidt nemmere at hoppe 

ind, vil jeg mene og så være Rufus.  

Og så gå tilbage til at være amerikansk. Det kan også være en fordel når du tager det med. Men 

det er en anden måde og være ambassadør på. Du er måske også mere villige til og... smelte 

sammen med det her embede....  

00:58:38 

PR 

Det er måske lidt, når man nærmer sig pensionen, at man bliver ambassadør. Og netop hele det 

der at man er lidt mere anonym. Hvor vigtigt er det at være en eller være en der meget ud ad til 

og åben? 

00:58:57 

LP 

Du skal være udadtil og åben...  

 



PR 

Men det bliver netop for nogle meget elitære grupper eller kun de interessenter du har for 

ambassadøren.  

 

LP 

Ja, lige præcis, det er der hvor der er udfordringer. 

Det er der hvor vedkommende i Pakistan, han virkelig formåede og hive kommunikationen ned 

i øjenhøjde med den almindelige pakistaner.  

 

PR 

Men er det også et udtryk for, at det ikke rigtig har så høj prioritet det at blive ambassadør, at 

det netop måske er slut i din... nu er det bare nogle antagelser jeg laver, men at du netop er i 

slutningen af din karriere. Du får nogle lidt blødere opgaver måske særligt i et land som 

Danmark. 

LP 

Ja ja, det kommer meget an på hvor du bliver udstationeret. Men nej, det er ikke fordi der 

er den store status omkring det her, og det er langtfra alle.... 

Det er langt fra at du er selvskrevet som ambassadør når du starter. Du kan uden videre få en 

hel karriere i Udenrigsministeriet, hvor du laver ting som jeg har laver nu, uden at du kommer 

hele vejen op. Men du bliver selvfølgelige... du bliver påvirket af systemet. Altså, du er der i 30 

år. Nu overdriver jeg måske før du får sådan en... og bliver meget prægede og formede i det her 

system, før du så når en stilling. Og så kan der måske, uden at vide det med sikkerhed, men så 

kan der måske være lidt sværere at smide tøjlerne. 

Især, når du bliver overhalet 3-4 gange af en teknisk udvikling.  



Da vores nuværende ambassadør startede i det tyske udenrigsministerium, så tror jeg ikke der 

stod en computer på hans skrivebord for eksempel.  

De (ambassadører) gør det virkelig med stor dygtighed. Men der er sket en udvikling, som kan 

være svært at følge med for mit vedkommende, og for andre er der måske nogle andre 

udfordringer i forhold til det her. 

Hvis du har en politisk udpeget ambassadør, kan det være nemmere at han kommer med  

nogle andre måder, måske og have afprøvet de her ting og hoppe ind. Og være det på. Men 

ja, det er meget person og meget personbåren. Du er friere i din kommunikation. Der er ingen 

risici for at ødelægge en karriere i det diplomatiske systemer. Efter at have været ambassadør 

kommer du formentlig til at lave noget helt andet.  

Desuden har du muligvis en baggrund som gør, at du har gjort dig nogle erfaringer du kan bruge 

i din kommunikation overfor landet.  

 

PR 

 Jeg tænker jeg vil runde af. Jeg har ikke så meget mere.  Er der noget du vil tilføje eller 

noget du har siddet og tænkt over? 

 

LP 

Ikke så meget hvis jeg kommer i tanke om noget vigtigt, skal nok skrive i forhold til det.  
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Impressum / Datenschutz / Netiquette
Artikel

Impressum 

Info

Dieses Impressum gilt für die Auftritte des Auswärtigen Amts auf Facebook,
Instagram, Twitter und SoundCloud 

Auswärtiges Amt 
Internetredaktion 
Werderscher Markt 1 
10117 Berlin 

Telefon (24StundenService): +49 30 1817 0 
Bürgerservice (Mo bis Fr, 09.00 bis 15.00 Uhr): +49 30 1817 2000 
Telefax: +49 30 1817 3402 
Website: www.auswaertigesamt.de 
EMail: poststelle@auswaertigesamt.de 
[Bitte verwenden Sie diese Mailadresse nur für Fragen zum Impressum. Bürgeranfragen
können Sie hier stellen.] 

Die Social MediaRedaktion für das Auswärtige Amt: 
Rainer Breul 
Sebastian Barnet Fuchs 
Christoph Kamissek 
LauraLouise Scheller 
Patrick Hansen 
Mareike Marie Ahrens 
Johannes Scharlau 
Lydia Reichenberger 

Verantwortliche Redakteur/innen für die Spartenkanäle des Auswärtigen Amts: 

Twitter / @GermanyonBrexit : Axel Dittmann
Twitter / @GERonStratCom : Andreas Kindl
Twitter / @AA_Kultur : Andreas Görgen
Twitter / @AA_stabilisiert : Ekkehard Brose
Twitter / @AA_SicherReisen : Frank Hartmann
Twitter / @GerClimatEnergy : Michaela Späth
Twitter / @GERonEconomy : Miguel Berger

http://www.auswaertiges-amt.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt
http://www.twitter.com/GermanyonBrexit
http://www.twitter.com/GeronStratCom
http://www.twitter.com/AA_Kultur
http://www.twitter.com/AA_stabilisiert
http://www.twitter.com/AA_SicherReisen
http://www.twitter.com/GerClimatEnergy
http://www.twitter.com/GERonEconomy
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Twitter / @GermanyOnMENA : Christian Buck
Twitter / @GERonOstpolitik : Michael Siebert
Twitter / @GERMANYonUN : Susanne Baumann
Twitter / @GERonAsia : Petra Sigmund 
Twitter / @GERonAfrica : Robert Dölger
Twitter / @Planungsstab : Ralf Beste
Twitter / @GERonEurope : Andreas Peschke
Twitter / @GERDigitalEnvoy : Hinrich Thölken
Twitter / : @GermanyOnIntLaw : Christophe Eick

Rechtliche Hinweise

Haftungsausschluss

Wir haben die aufgeführten Inhalte mit großer Sorgfalt zusammengestellt und geprüft.
Allerdings übernehmen wir keine Gewähr für die Vollständigkeit oder Aktualität der
Informationen.

Für externe Inhalte, auf die wir hinweisen oder verlinken, sind wir nicht verantwortlich. Die
Kommentare auf Facebook und Instagram sowie die Antworten auf Tweets geben
ausschließlich die Meinung der jeweilige Nutzerinnen und Nutzer wieder, nicht die des
Auswärtigen Amts.

Bildmaterial

Das Bildmaterial auf der Facebook, Twitter, Instagram und SoundcloudSeite des
Auswärtigen Amts ist für den Gebrauch durch das Auswärtige Amt lizensiert. Eine weitere
Nutzung und Publikation der Bilder durch Dritte ist nur auf Basis lizenzrechtlicher
Bestimmungen des Urhebers möglich. 

Datenschutzhinweise für die sozialen Medien 

Das Auswärtige Amt nimmt die aktuelle Diskussion über den Datenschutz in sozialen
Netzwerken sehr ernst und bittet Sie darum, genau zu prüfen, welche persönlichen Daten
Sie den sozialen Netzwerken über die Nutzung unserer Seite zur Verfügung stellen.

Wir machen Sie ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die sozialen Netzwerke die Daten
ihrer Nutzerinnen und Nutzer (z.B. persönliche Informationen, IPAdresse etc.)
entsprechend ihrer Datenverwendungsrichtlinien abspeichern und für geschäftliche
Zwecke nutzen. Über die Verarbeitung von Daten durch die sozialen Netzwerke können
Sie sich unter den folgenden Links informieren: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube
(Google), SoundCloud. 

Das Auswärtige Amt hat keinen Einfluss auf die Datenerhebung und deren weitere
Verwendung durch die sozialen Netzwerke. In welchem Umfang, an welchem Ort und für
welche Dauer die Daten gespeichert werden, inwieweit die Netzwerke bestehenden
Löschpflichten nachkommen, welche Auswertungen und Verknüpfungen mit den Daten
vorgenommen werden und an wen die Daten weitergegeben werden, ist für uns nicht
erkennbar. 

https://twitter.com/GermanyOnMENA
http://www.twitter.com/GERonOstpolitik
http://www.twitter.com/GERMANYonUN
http://www.twitter.com/GERonAsia
http://www.twitter.com/GERonAfrica
http://www.twitter.com/Planungsstab
https://twitter.com/GERonEurope
https://twitter.com/GERDigitalEnvoy
https://twitter.com/GermanyOnIntLaw
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://twitter.com/privacy?lang=de
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/
https://soundcloud.com/pages/privacy
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Wenn Sie nicht möchten, dass die sozialen Netzwerke durch Ihre Kommunikation über
unsere Seite persönliche Daten erhält, sollten Sie auf anderem Wege Kontakt mit uns
aufnehmen, zum Beispiel über den Bürgerservice des Auswärtigen Amts.  

Informationen zum Datenschutz im Auswärtigen Amt finden Sie hier. 

Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie auf den Internetseiten der
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit. 

Netiquette 

Für den Austausch mit Nutzerinnen und Nutzern auf unseren Auftritten in den Sozialen
Medien freuen wir uns auf einen lebendigen Dialog. Wir bitten Sie um Beachtung unsere
Netiquette und behalten uns vor, Beiträge, die diesen nicht entsprechen, gegebenenfalls
auch ohne Angabe von Gründen zu löschen: Unsere Netiquette. 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/buergerservice-faq-kontakt
https://www.auswaertiges-amt.de/de/-/237472
http://www.bfdi.bund.de/
https://www.auswaertiges-amt.de/de/fb-tab/1031732
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[For English version: please see below]

Liebe Nutzerinnen und Nutzer,

wir freuen uns über Ihre Kommentare und Beiträge (im Folgenden „Beiträge“ genannt)
und auf einen lebendigen Dialog über unsere Auftritte in den Sozialen Medien (Twitter,
Facebook, Instagram).

Wir bitten Sie um Beachtung der nachfolgenden Regeln und behalten uns vor, Beiträge,
die diesen nicht entsprechen, gegebenenfalls auch ohne Angabe von Gründen zu löschen
bzw. zu melden.

Respektvolle Diskussion

Wir wünschen uns einen respektvollen Dialog miteinander. Bitte achten Sie daher stets
auf einen fairen und höflichen Ton:

Behandeln Sie andere Nutzerinnen und Nutzer so, wie Sie selbst behandelt werden
möchten.
Denken Sie immer daran, dass Sie es mit Menschen und nicht mit virtuellen
Persönlichkeiten zu tun haben. Argumentieren Sie hart in der Sache, aber nie mit
persönlichen Angriffen oder Argumenten, die sich auf Personen beziehen.
Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Versuchen Sie deshalb nicht,
anderen Ihre Meinung aufzuzwingen.
Beleidigungen, sexistische oder rassistische Äußerungen und antisemitische
Beiträge werden von uns gelöscht bzw. gemeldet. Ebenso Beiträge mit vulgärer,
missbräuchlicher oder hasserfüllter Sprache oder Beiträge mit Verletzungen von
Rechten Dritter, auch und insbesondere von Urheberrechten.
Verfassen Sie Ihre Beiträge nach Möglichkeit in der Sprache des jeweiligen Posts.
Wir behalten uns vor, Einträge in anderen Sprachen gegebenenfalls zu löschen bzw.
zu melden.

Themenbezug beachten

Ihre Beiträge sollten stets einen direkten Bezug zum Thema des jeweiligen Posts
haben. Im Interesse aller sollten Inhalte, die damit nichts oder nur sehr am Rande zu
tun haben, vermieden werden. Wir behalten uns vor, solche Beiträge gegebenenfalls
zu löschen bzw. zu melden. Gleiches gilt für Inhalte, die mehrfach eingestellt wurden
(Crossposting).

Kein Spamming

Beiträge in Form von Kettenbriefen, Junkmails und Spam verstoßen gegen die
Facebook-AGB, Beiträge in Form von Spam gegen die Twitter-Regeln und werden
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umgehend entfernt. Wir behalten uns außerdem vor, Nutzer, die solche Inhalte
verbreiten, zu sperren und/oder zu melden.
Der Missbrauch der Auftritten des Auswärtigen Amts in den Sozialen Medien  als
Werbefläche für Websites oder Dienste, wie auch das kommerzielle oder private
Anbieten von Waren und Dienstleistungen, ist nicht erlaubt und führt zur Löschung
bzw. Meldung des entsprechenden Beitrags.
Inhalte, Informationen, Software oder anderes Material, die gegen bestehende
Gesetze verstoßen, dürfen nicht gepostet werden.

Korrektes Zitieren

Zum richtigen Zitieren gehört neben der genauen Wiedergabe des Zitierten auch der
korrekte Verweis auf die Herkunft. Zitate müssen eine Quelle oder einen Urheber
nennen und für Leserinnen und Leser nachprüfbar sein. Mit Verlinkungen zu
externen Websites sollte sparsam umgegangen werden.
Wir behalten uns vor, mehrfach gepostete Verlinkungen zu entfernen.

Verantwortlichkeit der Nutzerinnen und Nutzer

Alle Nutzerinnen und Nutzer tragen für die von ihnen publizierten Beiträge selbst die
Verantwortung. Das Auswärtige Amt übernimmt keine Verantwortung für die
Beiträge der Nutzerinnen und Nutzer.
Soweit Beiträge urheberrechtlich schutzfähig sind, verbleiben die Nutzungsrechte
grundsätzlich bei der Verfasserin oder dem Verfasser. Allerdings erlauben die
Verfasser dem Auswärtigen Amt mit dem Einstellen ihrer Beiträge unwiderruflich, die
Beiträge dauerhaft auf seiner Facebook- und Instagram-Präsenz vorzuhalten und zu
archivieren. Das Auswärtige Amt ist außerdem berechtigt, Themen und Beiträge zu
löschen, zu bearbeiten, zu verschieben oder zu schließen.

Letztverantwortlichkeit beim Betreiber

Als Betreiber dieser Präsenz werden wir Verstöße gegen die hier niedergelegten
Kommentierungsrichtlinien nicht dulden. Wir behalten uns vor, Beiträge oder
Kommentare jederzeit und auch ohne Angabe von Gründen zu melden und zu
löschen und ihre Verfasser zu melden und zu stumm zu schalten bzw. zu blockieren.
Durch Ihre Interaktion mit den Auftritten des Auswärtigen Amts in den Sozialen
Medien erkennen Sie diese Richtlinien an.
Es gelten die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften.
Verstöße führen zum Ausschluss von der Diskussionsteilnahme und können im
Extremfall die Einleitung rechtlicher Schritte zur Folge haben.

Gerne möchten wir außerdem auf die Berücksichtigung und Einhaltung der AGBs und
Regeln der einzelnen Plattformen hinweisen:

Facebook AGBs
Twitter Regeln
Instagram Gemeinschaftsrichtlinien

https://de-de.facebook.com/legal/terms/
https://help.twitter.com/de/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716
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Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und wünschen viel Spaß bei der Nutzung unserer
Auftritte in den Sozialen Medien!

- - - - - - - - - - - - - - - - -

We welcome your comments and posts (referred to below as „posts“) and look forward to
a lively dialogue on our social media pages (Twitter, Facebook and Instagram).
We kindly request that you adhere to the following rules. Please note that we reserve the
right to delete or report posts that are in breach of these rules, without necessarily stating
the reasons why we have done so.

Show respect!

We want our dialogue to be respectful, so please ensure that your tone is fair and polite at
all times.
•    We kindly ask you to treat all users as you would like to be treated yourself.
•    Please remember that you are dealing with real people. You can present your
arguments forcefully, but you should never attack other users or anyone else personally.
•    Everyone has a right to his or her own opinion, so please do not try to force your views
on others.
•    We will delete or report insults, sexist or racist remarks, and anti-Semitic posts. The
same applies to posts containing vulgar, abusive or hate speech or posts that violate the
rights of third parties, including and in particular copyright.
•    Where possible, please comment in the language used in the original post. We reserve
the right to delete or report posts in other languages.

Stick to the topic!

•    Please ensure that your comments are always relevant to the original post. In the
interests of all, you should avoid posting content that has nothing or very little to do with
the original post. We reserve the right to delete or report such posts. This also applies to
content that is posted more than once (cross-posting).

No spam!

•    Posts that take the form of chain letters, junk mail or spam are in breach of Facebook’s
Terms of Service, while spam is not allowed under the Twitter Rules. Such posts are
deleted immediately. We also reserve the right to block and/or report users who
disseminate such content.
•    Misuse of the Federal Foreign Office’s social media pages to advertise websites or
services or to sell goods or services, either commercially or as a private individual, is not
allowed. Such posts will be deleted or reported.
•    Content, information, software or other material that breaks the law must not be
posted.

Quote correctly!
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•    In order to quote correctly, not only must the quotation be exact, the right source must
also be provided. You must state a source or author that can be verified by other users.
Please be sparing in providing links to external websites.
•    We reserve the right to delete links that are posted more than once.

User responsibility

•    All users are responsible for the posts they publish. The Federal Foreign Office does
not assume any responsibility for users’ posts.
•    In as far as posts are protected by copyright, the rights of use fundamentally remain
with their author. In posting on our Facebook or Instagram pages, however, authors allow
the Federal Foreign Office to leave a post permanently on the pages and to archive it.
This permission cannot be revoked. The Federal Foreign Office also has the right to
delete, edit, move or close topics and posts.

Final responsibility lies with the operator

•    As the operator of these accounts, we will not accept any breaches of these guidelines
on commenting. We reserve the right to report and delete posts and comments at all
times, including without stating the reasons for this, and to report, mute or block their
authors.
•    By interacting with the Federal Foreign Office in its social media pages, you recognise
these guidelines.
•    The general laws and regulations apply.
•    Breaches will result in your exclusion from the discussion and in extreme cases can
lead to legal action being taken.
We would also like to point out that you should take into account and adhere to the
various platforms’ terms of use and rules:

-    Facebook’s Terms of Service
-    The Twitter Rules
-    Instagram Community Guidelines

Thank you for your understanding! Have fun using our social media pages!

https://www.facebook.com/legal/terms/
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-rules
https://help.instagram.com/477434105621119/?helpref=hc_fnav&bc[0]=368390626577968&bc[1]=285881641526716
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