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1 Abstract	
	
The	aim	of	this	thesis	is	to	examine	what	options	Facebook	offers	for	the	establishment	of	a	credible	

personal	brand	of	Danish	politicians	and	how	the	Danish	party	leaders	utilize	these	options	in	their	personal	

branding	on	their	official	Facebook	pages.	

	

A	content	analysis	of	753	posts	published	by	the	nine	Danish	party	leaders	on	their	official	Facebook	pages	

over	the	three-week	election	campaign	leading	up	to	the	Danish	general	election	in	2015.	The	analysis	was	

conducted,	on	the	basis	of	Speed,	Butler	&	Collins’	(2015)	theory	on	the	Political	Offer	and	Aristotle’s	

theory	on	building	trustworthiness	through	the	establishment	of	Ethos.	

	

The	analysis	indicate	that	Facebook	contains	a	number	of	possibilities	for	Ethos	establishment.	Facebooks’	

build-in	possibilities	for	interaction	–	like,	sharing,	and	commenting	–	plays	a	major	role,	since	they	allow	

the	politicians	to	portray	themselves	as	responsive	toward	the	receivers	of	the	communication,	which	is	a	

condition	for	Ethos	establishment	through	Eunoia.	The	ability	to	communicate	directly	to	a	broad	audience	

without	gatekeepers,	creates	the	possibility	that	politicians	can	communicate	to	a	broad	audience	in	real	

time	with	no	restrictions	other	than	what	they	think	the	receivers	would	find	interesting.	This	way	the	

politicians	can	portray	themselves	as	knowledgeable	by	going	as	much	in	depth	with	their	political	position	

on	a	given	topic	as	they	find	relevant,	which	is	a	condition	for	Ethos	establishment	through	Phronesis.	They	

can	also	choose	to	communicate	about	their	daily	activities	and	thoughts,	which	is	a	condition	for	Ethos	

through	Arete.	

	

The	examined	party	leaders	manage	in	general	to	portray	themselves	as	credible	in	the	light	of	Aristotle’s	

Ethos	theory,	by	utilizing	Facebook’s	possibilities.	Similarly,	the	analysis	shows	that	the	nine	party	leaders	

generally,	each	in	their	own	way,	seek	to	brand	themselves	in	a	way	that	is	consistent	with	their	parties'	

descriptions	of	themselves	and	their	ideology.	This	consistency	between	the	politicians’	personal	branding,	

and	the	party’s	description	of	themselves	and	their	ideology	is	a	condition	for	them	to	be	regarded	as	

representing	an	authentic	Political	Offer	in	the	eyes	of	the	receivers.	

	

The	analysis	further	indicates	that	a	majority	of	the	party	leaders	has	a	higher	usage	of	non-political	posts	

than	political,	thus	describing	their	daily	activities	and	thoughts.	The	user	comments	to	the	selected	

Facebook-posts	indicates	that	political	posts	are	met	with	more	critical	and	negative	comments	than	the	

non-political.	The	high	number	of	non-political	posts	among	the	party	leaders	is	consistent	with	previous	

American	studies	that	indicate,	that	previous	American	presidential	candidates	prompted	a	fan-culture	on	
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their	social	media	platforms	based	on	personal	relations	rather	than	reason.	The	discussion	elaborates	on	

the	possible	connection	between	Fandom	Politics	and	the	Danish	party	leaders	communication	on	

Facebook.	

	

To	my	knowledge,	this	is	the	first	thesis	to	examine	establishment	of	Ethos	and	personal	branding	on	

Facebook	among	party	leaders	in	a	Danish	context.
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2 Indledning	
De	sociale	medier	har	ændret	medielandskabet	og	givet	politikerne	nye	muligheder	for	at	sprede	deres	

budskab	udenom	de	traditionelle	medier.	Med	muligheden	for	at	kommunikere	direkte	og	i	realtid	med	et	

bredt	publikum,	skaber	de	sociale	medier	en	platform,	hvorfra	politikerne	groft	sagt	kan	kommunikere,	

hvad	de	vil,	når	de	vil.	Det	gør	medier	som	eksempelvis	Facebook,	til	et	oplagt	værktøj	i	politikernes	

selvfremstilling,	da	de	således	med	deres	smartphones	og	tablets	hurtigt	og	nemt	kan	lægge	deres	nyeste	

selfies	op	eller	kommentere	på	statsministerens	åbningstale	mens	den	finder	sted.	

	

De	traditionelle	medier	har	ellers	historisk	spillet	en	afgørende	rolle	i	den	politiske	proces,	da	det	er	herfra	

de	fleste	mennesker	får	deres	nyheder.	De	transmitterer	den	politiske	kommunikation	som	udspiller	sig,	

men	er	ifølge	den	britiske	medieforsker	McNair	(2011)	også	selv	medproducenter,	idet	journalister	og	

bloggere	uundgåeligt	fortolker,	vinkler	og	kommenterer	den	politiske	debat	i	deres	videreformidling.	De	

har	de	således	en	vigtig	betydning	for	den	måde	vi	opfatter	virkeligheden	på	og	fungerer	dermed	som	

gatekeepere,	for	både	politikere	og	borgere,	da	den	enkelte	redaktør	eller	skribent	udvælger	visse	politiske	

nyheder	og	læserbreve	på	bekostning	af	andre.	

	

Det	sociale	medier	udfordrer	således	de	traditionelle	mediers	rolle	og	øger	muligheden	for,	at	borgere	og	

politikere	kan	kommunikere	direkte	til	og	med	hinanden	i	realtid	udenom	disse	gatekeepere.	På	Facebook	

kan	brugerne	med	et	enkelt	klik	like	et	opslag	og	dermed	tilkendegive	at	de	synes	godt	om	dets	indhold,	de	

kan	udtrykke	deres	holdning	med	en	kommentar	og/eller	dele	indhold	med	deres	eget	netværk.	På	den	

måde	kan	politikerne	få	direkte	besked	om,	hvordan	deres	budskaber	bliver	modtaget.	Især	

kommentarsporet	kan	give	politikerne	indsigt	i	et	udsnit	af	den	offentlige	mening,	da	de	øvrige	Facebook-

brugere	ofte	meget	ivrigt	debatterer	deres	holdninger	til	det	pågældende	budskab	her.	

	

Iflg.	Danmarks	Statistik	er	95%	af	befolkningen	på	Facebook,	hvilket	gør	det	til	det	mest	populære	sociale	

medie	herhjemme.	Selvom	mediet	efterhånden	har	eksisteret	i	mange	år	er	det	alligevel	stadig	et	

forholdsvis	nyt	fænomen	i	valgkampsøjemed	i	dansk	sammenhæng,	da	folketingsvalgkampen	i	2007	var	

første	gang	politikere	og	vælgere	så	småt	begyndte	at	anvende	sociale	medier	som	Facebook	og	Youtube	i	

valgkampen.	Dengang	kunne	daværende	statsminister	Anders	Fogh	Rasmussen	prale	af	at	have	5000	

Facebook-venner	(Danske	Medier,	2011:	6),	hvorimod	partilederen	med	flest	følgere	ved	

folketingsvalgkampens	afslutning	i	2015,	Lars	Løkke	Rasmussen,	havde	op	mod	170.000	følgere	(LLR	10-06-

2015c).	Dette	store	antal	af	Facebook-brugere,	gør	mediet	oplagt	til	promovering	af	valgkampagner,	da	der	

således	er	potentiale	for	at	nå	et	bredt	udsnit	af	befolkningen.	Ifølge	en	optælling	foretaget	af	Politiko	

(Sørensen,	Rohde	&	Jacobsen)	var	det	kun	tre	af	de	genopstillede	folketingsmedlemmer	i	2015,	der	ikke	



	 6	

havde	en	Facebook-side	eller	-profil	ved	valgkampens	begyndelse.	Denne	høje	tilstedeværelse	af	både	

politikere	og	vælgere,	sammenholdt	med	fraværet	af	gatekeepere,	mener	jeg	gør	dette	medie	særlig	

interessant	at	undersøge	i	forbindelse	med	politikernes	branding	af	sig	selv,	da	politikerne	således	her	har	

mulighed	for	at	kommunikere	direkte	med	et	bredt	udsnit	af	befolkningen.	

	

De	norske	forskere	Larsson	og	Kalsnes	(2014),	som	har	undersøgt	norske	og	svenske	politikeres	brug	af	

sociale	medier,	peger	på	et	behov	for	at	undersøge	politikeres	brug	af	sociale	medier	uden	for	amerikansk	

kontekst.	Målet	med	denne	afhandling	er,	at	bidrage	til	den	eksisterende	viden	om	og	forståelse	af	politisk	

kommunikation	på	sociale	medier	ved	at	undersøge	danske	partilederes	Facebook-brug.	Afhandlingens	

analyse	og	empiri	vil	desuden	udvide	vores	viden	om	selve	Facebooks	muligheder	for	etablering	af	

troværdighed	for	politikere,	samt	hvilke	mønstre,	der	tegner	sig	og	hvordan	de	brander	sig.	Den	vil	

ligeledes	give	et	lille	indblik	i	modtagernes	reaktioner	på	denne	anvendelse.	

3 Problemformulering	
Hvilke	muligheder	rummer	Facebook	for	etablering	af	et	troværdigt	personligt	brand	for	danske	politikere?	

Og	hvordan	anvender	de	danske	partiledere	disse	muligheder	i	deres	personlige	branding	på	Facebook?	

4 Metode	&	Empiri	
Her	vil	jeg	præsentere	afhandlingens	opbygning	og	videnskabsteoretiske	grundlag,	samt	afgrænse	

projektets	undersøgelsesfelt.	Sidst	i	kapitlet,	redegøre	jeg	for	den	valgte	metode	for	analyse	og	indsamling	

af	empiri.	

4.1 Afgrænsning	

Da	der	er	stor	forskel	på	partiernes	organisation	og	virke	indenfor	og	udenfor	Folketinget,	har	jeg	har	valgt	

at	fokusere	på	partier,	der	var	repræsenteret	i	Folketinget	forud	for	folketingsvalget	i	2015.	De	udvalgte	

partiledere	har	således	medlemskab	af	Folketinget	som	fælles	grundlag,	hvilket	skaber	bedre	mulighed	for	

at	sammenligne	analyserne	på	tværs	af	partilederne.	Dette	fælles	udgangspunkt	for	analyserne	er	vigtigt,	

da	målet	med	afhandlingen	ikke	er	et	komparativt	studie	af	politisk	branding	indenfor	og	udenfor	

Folketinget.	

	

Afhandlingen	omhandler	kommunikationen	på	Facebook	og	partiledernes	evne	til	herigennem	at	opbygge	

troværdighed.	Jeg	tager	således	udelukkende	stilling	til,	hvilken	betydning	deres	opslag	har	for	deres	

selvfremstilling	i	forhold	til	teorien	og	tager	ikke	stilling	til	det	politiske	indhold	i	de	enkelte	budskaber,	som	

eksempelvis	for/imod,	rigtigt/forkert,	realistisk/urealistisk	etc.	Det	ligger	uden	for	afhandlingens	fokus	at	
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svare	på,	hvilken	politisk	holdning	til	et	givet	emne,	der	i	praksis	er	mest	effektiv,	da	dette	afhænger	

vælgernes	egen	holdning.	

	

Afhandlingens	fokus	er	at	undersøge	Facebooks	muligheder	for	opbyggelse	af	et	troværdigt	brand,	samt	

partiledernes	udnyttelse	heraf,	ud	fra	en	selektion	af	deres	Facebook-opslag.	Fokus	er	således	overvejende	

afsenderorienteret,	hvorfor	det	falder	udenfor	afhandlingens	formål	at	foretage	en	omfattende	

receptionsanalyse.	Jeg	vil	i	stedet	inddrage	uddrag	af	kommentarsporene	til	udvalgte	Facebook-opslag,	for	

på	den	måde,	at	give	et	lille	indblik	i	modtagernes	reaktioner.	Evnen	til	opbygning	af	troværdighed	vil	

primært	blive	vurderet	ud	fra	retoriske	teorier	om	ethos-dannelse.	

4.2 Afhandlingens	struktur	og	metode	

Jeg	starter	med	at	præsentere	den	teori	der	danner	den	overordnede	ramme	for	afhandlingen.	Her	tager	

jeg	udgangspunkt	i	teori	om	branding	og	politisk	branding	med	udgangspunkt	i	Speed,	Butler	og	Collins’	

(2015)	model	for	Det	Politiske	Tilbud,	der	behandler	de	elementer,	de	mener	gør	sig	gældende	for	at	

fremstå	med	et	autentisk	politisk	brand.	Dernæst	går	jeg	i	dybden	med	teori	om	retorik	og	

troværdighedsetablering,	med	udgangspunkt	i	Aristoteles’	teori	om	ethos-dannelse.		

	

På	baggrund	af	teori	om	politisk	personlig	branding	og	etablering	af	troværdighed	gennem	ethos,	

undersøger	jeg	på	makroniveau	indholdet	af	partiledernes	Facebook-opslag	og	inddele	dem	i	kategorier	

efter	typen	af	indhold	–	deduceret	fra	empirien	med	inspiration	fra	Gerodimos	&	Justinussen	(2015).	

Metoden	for	dette	vil	jeg	præsentere	i	kapitel	6.	Herefter	vil	jeg	på	mikroniveau	analysere	de	enkelte	

partilederes	brug	af	Facebook	i	forhold	til	ovenstående	teori.	I	forbindelse	med	politikernes	branding	vil	jeg,	

i	overensstemmelse	med	teorien,	inddrage	partiernes	egne	beskrivelser	af	sig	selv	og	deres	ideologi	og	

holde	dem	op	mod	partiledernes	Facebook-kommunikation.	På	den	baggrund	kan	jeg	undersøge	deres	

forudsætninger	for	at	fremstå	autentiske	i	modtagernes	øjne	i	forhold	til	Det	politiske	Tilbud.	Undervejs	vil	

jeg	inddrage	udvalgte	observationer	fra	Facebook	som	eksempler.	Analysen	af	partiledernes	Facebook-

kommunikation	vil	give	et	billede	af,	hvilke	mønstre	der	tegner	sig	i	forhold	til	retoriske	og	

indholdsmæssige	strategier,	samt	hvordan	de	brander	sig	på	Facebook.		

	

I	afhandlingens	tredje	del	vil	jeg	diskutere	de	iagttagelser	jeg	har	gjort	mig	i	analysen	og	reflektere	over	

hvilken	viden	afhandlingen	har	skabt	og	hvad	den	kan	bruges	til.	Herunder	vil	jeg	drage	paralleller	til	

lignende	studier	af	amerikanske	politikeres	kommunikation	på	sociale	medier,	som	eksempelvis	Erikson	

(2008),	Bronstein	(2013)	og	Gerodimos	&	Justinussen	(2015)	for	på	den	måde,	så	vidt	muligt	at	inkludere	

deres	resultater	og	overvejelser	om	politikeres	brug	af	sociale	medier.	Den	samlede	afhandling	vil	til	sidst	

gøre	mig	i	stand	til	at	svare	på	spørgsmålene	rejst	i	problemformuleringen.		
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4.3 Videnskabsteoretisk	afsæt	

Denne	afhandling	er	et	empirisk	speciale,	baseret	på	observationer	fra	Facebook,	med	den	metodiske	

hermeneutik	som	videnskabsteoretisk	ramme.	Der	findes	forskellige	retninger	indenfor	hermeneutikken,	

men	fælles	for	dem	alle	er	den	hermeneutiske	cirkel	som	betegnelse	for	den	vekselvirkning	mellem	del	og	

helhed,	der	finder	sted	i	forståelsesprocessen.	Hermeneutikken	forudsætter,	at	man	for	at	forstå	helheden	

af	eksempelvis	et	fænomen,	en	tekst	eller	kommunikation	mellem	mennesker,	må	forstå	delen	(Højbjerg,	

2007).	I	forhold	til	denne	afhandling	kan	cirklen	illustreres	således:	

	

Afhandlingens	formål	er	at	forstå	hvilke	muligheder	Facebook	rummer	for	politikeres	etablering	af	et	

troværdigt	brand	og	hvordan	de	udvalgte	politikere	anvender	disse	muligheder.	Cirklens	helhed	udgøres	

således	af	politikernes	samlede	fremstilling	af	sig	selv	på	Facebook	og	udnyttelse	af	mediets	muligheder,	

mens	delene	består	af	politikernes	enkelte	opslag.	For	at	forstå	helheden	er	vi	nødt	til	at	forstå	de	enkelte	

dele,	da	disse	til	sammen	udgør	helheden.	Og	omvendt	er	helheden	forudsætning	for	forståelse	af	delene.		

	

Hermeneutikken	har	historisk	været	forbundet	med	tekstforståelse	med	fokus	på	at	fortolke	sig	frem	til	

teksters	mening	og	i	den	metodiske	hermeneutik	forholdet	mellem	teksten	og	forfatteren	eller	dens	

kontekst.	Ifølge	Schleiermacher,	som	er	en	af	hovedteoretikerne	indenfor	den	metodiske	hermeneutik,	kan	

vi	på	baggrund	af	denne	cirkulære	proces	endda	forstå	teksten	bedre	en	forfatteren	selv	(ibid).	I	forhold	til	

denne	afhandling	betyder	det,	at	jeg	muligvis	bedre	end	politikeren	selv	forstår,	hvilken	retorisk	strategi	

der	er	anvendt	og,	hvad	det	betyder	for	modtagernes	mulighed	for	at	opfatte	den	som	troværdig.	Dette	

selvom	den	enkelte	politiker	ikke	selv	har	gjort	sig	disse	overvejelser	på	forhånd.	Ved	at	reflektere	over	min	

egen	forforståelse,	og	sætte	mig	i	politikernes	og	modtagernes	sted,	kan	jeg	således	forstå	og	se	verden	ud	

fra	deres	forståelseshorisont	og	dermed	undersøge	de	muligheder	og	udfordringer	som	Facebook	rummer	

for	politikerne.	Ifølge	Dithley	gælder	det	for	forskeren	om,	så	vidt	muligt	at	holde	sig	udenfor	den	

hermenutiske	cirkel	og	så	vidt	muligt	betragte,	beskrive,	og	fortolke	sit	genstandsfelt	objektivt	(ibid).	I	

denne	afhandling	vil	teorien	være	med	til	at	holde	mig	uden	for	cirklen,	sådan	at	min	egen	forforståelse	

ikke	dominerer	analyseprocessen.	

	

4.4 Indsamling	af	empiri	

For	at	behandle	problemformuleringen	har	jeg	foretaget	en	indholdsanalyse	af	i	alt	753	Facebook-opslag,	

slået	op	på	de	ni	partilederes	officielle	Facebook-sider	i	perioden	27.	maj	til	18.	juni	2015	-	dvs.	fra	

udskrivelsen	af	folketingsvalget	2015	til	og	med	selve	valgdagen.	Det	giver	mig	mulighed	for	at	analysere	de	

ni	partilederes	kommunikation	på	deres	Facebook-sider	under	selve	valgkampen,	samt	den	interaktion	som	

kommunikationen	har	affødt.	Empirien	er	indsamlet	den	22.-23.	juli	2015	ved	at	jeg	har	kopieret	alle	

politikernes	Facebook-opslag	for	perioden	ind	i	et	selvstændige	dokumenter	som	præsenteres	i	bilag	1-9.	
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Jeg	har	valgt	at	fokusere	på	lederne	af	de	partier,	der	var	repræsenteret	i	Folketinget	ved	valgets	

udskrivelse	den	27.	maj	2015	–	hvilket	vil	sige	Helle	Thorning	Schmidt	(S),	Morten	Østergaard	(RV),	Søren	

Pape	Poulsen	(K),	Pia	Olsen	Dyhr	(SF),	Anders	Samuelsen	(LA),	Kristian	Thulesen	Dahl	(DF),	Lars	Løkke	

Rasmussen	(V),	Johanne	Schmidt	Nielsen	og	Uffe	Elbæk	(AL).	Det	betyder,	at	ledere	af	partier	som	

eksempelvis	Kristendemokraterne,	Nationalpartiet	og	Danskernes	Parti,	ikke	vil	blive	behandlet	i	denne	

afhandling,	selvom	nogle	af	disse	partier	er	repræsenteret	i	kommunalbestyrelser	rundt	om	i	landet.		

	

Det	interessante	ved	at	gå	i	dybden	med	netop	partilederne,	at	de	er	noget	af	det	vigtigste	for	de	politiske	

partier	når	de	skal	brande	sig	overfor	vælgerne,	da	de	er	frontfigur	for	hele	partiet	og	dets	politik.	På	den	

måde	skal	de	både	kommunikere	på	vegne	af	hele	deres	parti,	og	på	vegne	af	dem	selv	som	politikere	og	

privatpersoner.	Denne	særlige	situation	gør	det	interessant	at	undersøge	deres	forudsætninger	for	

etablering	af	troværdighed	og	skabelse	af	et	autentisk	brand,	hvilket	jeg	vil	komme	nærmere	ind	på	i	afsnit	

5.1.2.	

	

Min	undersøgelse	af	de	ni	Facebook-sider	vil	være	en	kombination	af	en	kvalitativ	og	kvantitativ	tilgang,	

idet	jeg	både	analyserer	selve	indholdet	af	opslagene	kvalitativt	og	samtidig	behandler	dem	kvantitativt,	

når	jeg	inddeler	dem	i	forskellige	indholdskategorier.	Hovedvægten	vil	dog	være	på	en	kvalitative	tilgang.	

5 Teori	
Her	vil	jeg	præsentere	de	hovedteorier,	som	analysen	bygger	på,	samt	skitsere,	hvordan	de	udvalgte	teorier	

kan	understøtte	hinanden	og	danne	ramme	om	analysen.	

	

5.1 Branding	

Teorien	indenfor	branding	har	i	de	senere	år	bevæget	sig	fra	klassisk	branding	af	produkter	og	services	til	i	

stigende	grad	at	blive	brugt	i	bredere	forstand,	som	eksempelvis	branding	af	hele	virksomheder	

(coorporate	branding),	nonprofitorganisationer	og	personer	(Keller,	2003:	4;	Smith	&	French	2009:	210).	

Branding	kan	således	i	princippet	udbredes	til	alle	områder,	hvor	forbrugere	skal	foretage	et	valg	mellem	

flere	alternativer,	som	eksempelvis	indenfor	politik,	hvor	forbrugeren	eller	vælgeren,	skal	foretage	et	valg	

mellem	forskellige	politikere	og	partier.	

		

I	overensstemmelse	med	afhandlingens	problemformulering	vil	jeg	hovedsageligt	anvende	teori	der	

omhandler	politisk	branding	og	dermed	behandler	de	helt	særlig	forhold	der	gør	sig	gældende	for	personlig	

branding	indenfor	politik.	
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5.1.1 Produkt-	og	Personbranding	

Begrebet	branding	og	verbet	at	brande	stammer	oprindeligt	fra	USA,	og	henviser	til	brandemærkning	af	

kvæg	for	at	kunne	identificere	og	adskille	én	ranchs	kvæg	fra	en	andens.	I	marketingsammenhæng	kan	

virksomheder	brande	sig	selv	eller	sine	produkter	for	at	differentiere	sig	fra	lignende	alternativer	på	

markedet.	Både	Keller	(2003:	3)	og	Smith	&	French	(2009:	211)	henviser	til	the	American	Marketing	

Association,	der	definerer	et	brand	som:	

	

”[…]	a	name,	term,	sign,	symbol,	or	design,	or	a	combination	of	them	which	is	intended	to	identify	the	goods	

or	services	of	one	seller	or	a	group	of	sellers	and	to	differentiate	them	from	those	of	competitors”		

	

På	samme	måde	som	ved	brændemærkningen	af	kvæget,	hjælper	brands	forbrugerne	til	at	identificere	

hvem	der	står	bag	produktet.	Efterhånden	som	de	lærer	forskellige	brands	at	kende	gennem	erfaring,	

finder	de	ud	af	hvilke	brands,	der	imødekommer	deres	behov	og	hvilke	der	ikke	gør.	Brands	kan	således	

fungere	som	en	genvej	for	forbrugerne	når	de	skal	vælge,	hvor	de	vil	bruge	deres	penge	og	dermed	

nedbringe	tid	og	kræfter	som	forbrugeren	behøver	bruge	på	at	undersøge	de	forskellige	alternativer	(Smith	

&	French	2009:	211;	Keller,	2003:	9;	Speed,	Butler	&	Collins,	2015:	130).	

	

Det	samme	gør	sig	gældende	indenfor	personbranding,	hvor	personer	kan	ses	som	brands,	der	kæmper	for	

offentlig	accept	og	billigelse	for	at	opnå	et	stærkt	og	attraktivt	image,	fx	politikere,	sportsfolk	og	personer	i	

underholdningsbranchen.	Én	definition	af	personlig	branding	er		

	

‘‘any	well-known	persona	who	is	the	subject	of	marketing	communications	efforts’’		

(Thomson,	2006	i	Speed,	Butler	&	Collins,	2015:	137).		

	

Branding	handler	således	om	at	opnå	en	specifik	position	i	forbrugernes	bevidsthed	gennem	et	integreret	

og	konsistent	sæt	af	aktiviteter	(Keller,	2003:	4;	Speed,	Butler	&	Collins,	2015:	135).	Smith	(2001)	refererer	

til	Aaker	og	Keller,	der	identificerer	vigtigheden	af	et	stærkt	brand	i	forhold	til	at	skabe	værdi	for	kunderne.	

Anvendt	på	politik,	kan	denne	værdi	tage	to	former:	1)	Værdi	for	politikere	i	form	af	større	vælgerloyalitet	

til	partiet	og	konkurrencemæssige	fordele	i	forhold	til	de	andre	partier,	som	kan	føre	til	flere	stemmer	ved	

valg.	2)	Værdi	for	vælgeren,	fordi	brandet	kan	lette	til	bearbejdningen	af	information	om	partiet	og	dermed	

lette	beslutningsprocessen	for	hvem	de	vil	stemme	på	(Smith	2001:	990-991).	
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5.1.2 Produktet	-	Det	Politiske	Tilbud	

Speed,	Butler	og	Collins	(2015:	132-133)	har	undersøgt,	hvad	der	kan	siges	at	være	det	politiske	”produkt”	

eller	”tilbud”.	Ifølge	dem,	er	der	generel	enighed	blandt	forskerne	på	området	om	tre	hovedaspekter	af	det	

politiske	tilbud:	ideologi/politik,	parti/organisation	og	person/partileder,	som	skitseret	i	Figur	1:	

	
Figur	1	Det	politiske	tilbud	(Speed,	Butler	&	Collins:	2015:	132).	

• Ideologien/politikken	involverer	de	principper	og	institutioner	partiet	foreslår	for	politisk	orden	og	

hvordan	de	mener	magten	skal	fordeles.		

• Partiet/organisationen	referer	til	de	den	politiske	organisation	som	søger	at	opnå	og	bevare	

magten.	

• Personen	i	denne	model	kan	refererer	i	denne	afhandling	til	partilederen,	men	kunne	også	referere	

til	alt	fra	en	byrådskandidat	til	en	præsidentkandidat,	alt	efter	ønsket	fokus	(Speed,	Butler	&	

Collins:	2015:	133).	

	

De	identificerer	således	i	politik	en	unik	relation	mellem	en	partileder	og	dennes	parti,	samt	disses	(partiets	

og	lederens)	ideologi.	Partilederen	skal	derfor	både	fremstå	som	en	troværdig	fortaler	for	partiets	politik	og	

samtidig	fremstå	som	værende	i	stand	til	at	kunne	levere	på	egne	og	partiets	løfter	(Speed,	Butler	&	Collins,	

2015:	131).		

	

Partilederen	kan	således	ses	som	repræsentant	for	det	politiske	tilbud,	da	ethvert	parti,	der	stiller	med	en	

række	kandidater	har	en	leder,	som	spiller	en	større	eller	mindre	rolle	i	kommunikationen.	Hvert	af	de	tre	

elementer	af	det	politiske	tilbud	kan	være	genstand	for	markedskommunikation	og	branding	med	det	

formål	enten	at	ændre	på,	eller	forstærke,	vælgernes	opfattelse	af	det	samlede	tilbud	(Speed,	Butler	&	

Collins,	2015,	133-137).	Hovedfokus	i	denne	afhandling	vil	jf.	problemformuleringens	fokus	være	på	

partilederen	i	denne	model	som	repræsentant	for	Det	Politiske	Tilbud.	
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På	baggrund	af	ovenstående	mener	jeg	således,	at	de	forskellige	partiledere	kan	siges	at	konkurrere	om	

vælgernes	stemmer	ved	valg,	og	vælgernes	billigelse	målt	i	både	partimedlemskaber	og	især	i	

meningsmålinger	udenfor	valgperioderne.	Oversat	til	traditionelle	marketingtermer	kan	man	således	se	Det	

Politiske	Tilbud	som	det	samlede	produkt,	stemmer	kan	ses	som	valutaen	og	vælgerne	som	forbrugerne.	

	

5.1.2.1 Autenticitet	

Speed,	Butler	og	Collins	(2015)	opererer	med	autenticitet	som	begreb	indenfor	politisk	branding:	En	

partileder	er	nødt	til	at	fremstå	autentisk	som	talsperson	for	partiets	politik	ellers	risikerer	han	eller	hun	at	

blive	opfattet	som	uoprigtig,	manipulerende	og	kunstig	af	vælgerne,	hvilket	vil	værre	et	alvorligt	problem	

for	lederens	brandappel.	Derfor	har	en	partileder,	der	opleves	som	autentisk	større	mulighed	for	at	fremstå	

som	værende	i	stand	til	at	levere	på	sin	politik	og	lede	partiet	(Speed,	Butler	&	Collins,	2015:	146).		

	

For	at	fremstå	autentisk,	er	det	vigtigt	af	være	konsistent	i	sin	kommunikation	af	sine	budskaber.	Ifølge	

Speed,	Butler	og	Collins	(2015)	kan	forbrugere	ikke	danne	stærke	associationer	til	et	menneskeligt	brand,	

medmindre	budskabet	om	det	pågældende	brand	er	konsistent.	Det	betyder,	at	forholdet	mellem	

partilederen	og	ideologien/politikken,	samt	partiet	som	organisation,	er	vigtigt	for	autenticiteten.	Konkret	

betyder	det,	at	sammenhængen	mellem	den	politiske	leder	og	løftet	til	vælgeren	skal	være	klar	og	

troværdig	(Speed,	Butler	&	Collins:	2015:	141;	143).	

	

Uden	autenticitet	risikerer	partilederne,	at	forbrugerne	modtager	modstridende	budskaber	fra	brandet	og	

på	den	baggrund	opfatter	det	personlige	brand	som	en	påtaget	rolle,	frem	for	at	være	et	udtryk	for	

personens	oprigtige	værdier.	Forfatterne	peger	på,	at	forskning	indenfor	forbrugeradfærd	tyder	på,	at	

forbrugerne	er	meget	følsomme	overfor	opfattet	manipulation	fra	marketingsfolk	og	reagerer	meget	

negativt	på	en	sådan	mistanke	(ibid).	

	

5.1.3 Partilederen	og	Troværdighed	

Partiledere	står	i	den	helt	særlige	situation,	at	de	både	er	talsperson	og	kommerciel	frontfigur	for	deres	

parti,	mens	de	samtidig	har	indflydelse	på	beslutningsprocessen	i	partiets	organisation	og	kan	afgive	løfter	

på	vegne	af	brandet	(Speed,	Butler	og	Collins,	2015:145).	Partilederen	er	ofte	den	der	kan	skabe	de	

stærkeste,	klareste	og	mest	gennemslagskraftige	associationer	for	vælgeren,	da	deres	image	og	

personlighed	er	mere	konkret	og	lettere	at	kommunikere,	både	verbalt	og	visuelt	(Smith	&	French,	2009:	

212-217).	French	og	Smith	(2009:	217)	mener	desuden	med	henvisning	til	Aaker	(1997),	at	vælgerne	finder	

partiledere	attraktive,	der	besidder	personlighedstræk	som	de	kan	identificere	sig	med,	enten	i	forhold	til	

hvordan	de	selv	er	eller	hvordan	de	gerne	vil	være.	Partilederens	eget	brand	har	således	stor	betydning	for	

partiets	overordnede	brand	og	er	med	til	at	afgøre	om	vælgerne	finder	partiet	kompetent	og	attraktivt.	
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Smith	og	French	forklarer	det	med	Sternthal	et	al.’s,	(1978)	troværdighedsteori,	der	mener,	at	overførslen	

af	et	budskab	og	image	påvirkes	af	kildens	troværdighed	og	ekspertise	(Smith	&	French,	2009:	212-217).		

	 	

5.1.3.1 Kritik	af	Politisk	Branding	Teori	

Tilgangen	er	blevet	kritiseret	for	at	behandle	de	politiske	partier	som	produkter,	der	ikke	adskiller	sig	fra	fx	

sæbepulver,	og	således	ikke	tager	højde	for	det	politiske	felts	kompleksitet	og	særlige	karakteristikker.	De	

mener,	at	det	er	en	oversimplificering,	der	rækker	ud	over	grænserne	for,	hvad	marketingsteorien	kan	

(Speed,	Butler	&	Collins,	2015:	131;	Smith	&	French	2009:210).	
	

Denne	sammenligning	mellem	den	politiske	og	kommercielle	markedsplads	bakkes	dog	også	op	af	McNair	

(2011:	6),	der	beskæftiger	sig	med	politisk	kommunikation.	Han	mener,	at	politisk	marketing	bygger	på	

mange	af	de	samme	principper,	som	producenter	af	varer	og	serviceydelser,	i	forhold	til	at	sælge	sig	selv:	

Partierne	benytter	sig	af	politisk	kommunikation	gennem	massemedierne	til	at	differentiere	sig	fra	

hinanden,	ligesom	en	producent	af	en	bestemt	vare	vil	forsøge	at	differentiere	sig	fra	andre	producenter.	

Hvor	virksomhederne	måler	deres	succes	i	profit,	måler	de	politiske	partier	deres	succes	i	andelen	af	

stemmer	og	indflydelse	(McNair	2011:	6-7),	hvilket	er	på	linje	med	Smith	(2001),	Speed,	Butler	og	Collins	

(2015),	samt	Smith	og	Frenchs	(2009)	betragtninger.	Jeg	mener	på	linje	med	disse,	at	det	kan	være	både	

relevant	og	brugbart	at	anvende	en	brandingtilgang	på	politik	til	trods	for	kritikken	heraf.	Så	længe	jeg,	som	

teoretikerne	er	inde	på,	har	øje	for	kompleksiteten	indenfor	det	politiske	felt	og	ikke	blindt	overfører	

traditionelle	marketingstermer	hertil.	Af	den	grund	har	jeg	her	behandlet	de	omstændigheder	der	gør	sig	

gældende	når	man	vil	anlægge	et	brandingperspektiv	på	politik,	for	på	den	måde	at	skabe	en	større	

forståelse	for	denne	kompleksitet	–	herunder	partiledernes	særlige	situation	i	forhold	til	branding,	hvordan	

den	ligner	og	adskiller	sig	fra	traditionel	og	andre	typer	personlig	branding.	Jeg	har	med	hjælp	fra	Speed,	

Butler	&	Collins	(2015)	defineret	Det	Politiske	Tilbud	som	det	produkt,	vælgerne	tilbydes	på	det	politiske	

marked,	for	på	den	måde	at	undgå	blindt	at	trække	begreberne	fra	ét	felt	til	et	andet	uden	respekt	for	

herskende	forskelle.	

	

5.2 Retorik	og	appelformer	

Partilederenes	troværdighed	er,	som	forklaret	ovenfor,	af	afgørende	betydning	for	deres	evne	til	at	fremstå	

autentisk	i	forhold	til	Det	Politiske	Tilbud.	Derfor	vil	jeg	i	analysen	af	partiledernes	Facebook-opslag	

inddrage	teori	om	opbygning	af	troværdighed.	På	den	måde	kan	jeg	vurdere	partiledernes	forudsætning	for	

at	fremstå	som	et	troværdigt	brand	på	deres	Facebook-sider,	på	baggrund	af	den	indsamlede	empiri.	I	

dette	kapitel	vil	jeg	derfor	præsentere,	hvordan	jeg	vil	anvende	Aristoteles’	teori	om	retoriske	appelformer	

og	opbyggelse	af	troværdighed	gennem	ethos	på	de	udvalgte	Facebook-opslag	senere	i	afhandlingen.	

Selvom	begreberne	oprindeligt	udspringer	fra	retorikken	med	anvendelse	på	talesituationer,	mener	jeg	i	
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lighed	med	forskere	som	eksempelvis	Bronstein	(2013),	Gerodimos	&	Justinussen	(2015)	og	Schnoor	(2004),	

at	elementer	fra	den	aristoteliske	retorik	med	fordel	kan	anvendes	på	kommunikation	i	bred	forstand	som	

eksempelvis	skrift	og	billeder.	Jf.	afhandlingens	fokus,	vil	jeg	i	analysen	fokusere	ethos-dannelse,	som	

handler	om	opbygning	af	troværdighed.	Appelformerne	logos	og	pathos’	kan	ses	som	midler	til	at	opnå	

ethos-dannelse.	Nedenfor	vil	jeg	uddybe	logos,	pathos	og	ethos:	

	

5.2.1 Logos	

Logos	handler	om	at	appellere	til	modtagernes	fornuft	gennem	logisk	argumentation	og	ved	at	fremstille	

sager	så	objektivt	og	sagligt	som	muligt.	Afsender	kan	på	den	måde	fremstille	sig	selv	som	kompetent	på	

området	og	godt	inde	i	stoffet	ved,	eksempelvis	at	inddrage	og	henvise	til	relevante	undersøgelser	og	

eksperter.	Fordelen	ved	logos-appellen	er	afsenders	mulighed	for	at	vise	sine	faglige	kompetencer	inden	for	

et	givent	felt.	Med	for	meget	brug	af	logos-appellen	risikerer	afsender	dog,	at	fremstå	kedelig	og	at	

modtagerne	mister	interessen	(Jørgensen,	2003:	32;	Frederiksen,	2009:	51).	Sprogligt,	viser	logos-appellen	

sig	ved	et	neutralt	og	afdæmpet	ordvalg,	samt	ved	inddragelse	af	tal	og	konkrete	oplysninger,	som	

eksempelvis	undersøgelser	og	statistikker	(ibid).	

	

5.2.2 Pathos	

Med	pathos	forsøger	afsender	at	bevæge	modtagerne	følelsesmæssigt	ved	at	appellere	til	modtagernes	

stærke	og	spontane	følelser.	Det	kan	eksempelvis	være	når	politikeren	forsøger	at	vække	håb,	glæde,	

forargelse,	had,	frygt	etc.	hos	vælgerne	for	at	påvirke	deres	holdninger.	Brug	af	denne	appel	er	ofte	blevet	

beskyldt	for	at	være	manipulerende,	muligvis	fordi	den	netop	taler	til	de	spontane	og	mere	ukontrollable	

følelser.	Sprogligt	kan	dette	gøres	ved	at	benytte	billedsprog	og	tale	til	modtagernes	sanser,	hvilket	i	

politikernes	opslag	fx	kan	vise	sig	ved	maleriske	beskrivelser	af	deres	oplevelser	og	appeller	til	modtagernes	

umiddelbare	følelser	(Jørgensen,	2003:	32-33;	Frederiksen,	2009:	51).	

	

5.2.3 Dannelse	af	Troværdighed	gennem	Ethos	

Ethos	betyder	troværdighed	og	henviser	til	modtagernes	tillid	til,	at	afsenders	fremstilling	af	en	sag	er	

rigtig.	Denne	appel	er,	i	modsætning	til	pathos,	bundet	til	de	længerevarende	følelser	mod	afsenderen	

(Jørgensen,	2003:	33).	Ifølge	Aristoteles	er	ethos	et	afgørende	element	for	at	kunne	overbevise	en	anden	

om	noget.	Han	mente	at	overbevisning	sker	på	baggrund	af	den	andens	karakter,	som	kommer	til	syne	

gennem	dennes	måde	at	kommunikere	på(Schnoor,	2004:	46).	Han	mente,	at	vi	som	mennesker	generelt	

stoler	mere	på	det,	som	anstændige	mennesker	siger	og	at	det	specielt	gælder	i	situationer,	hvor	vi	er	i	tvivl	

om	det,	der	bliver	sagt:	
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”Overbevisning	skabes	gennem	talerens	karakter	(ethos),	når	talen	holdes	på	en	sådan	måde,	at	den	gør	

talerens	person	troværdig.	Vi	stoler	nemlig	mere	og	med	større	beredvillighed	på,	hvad	anstændige	

mennesker	siger,	og	dette	gælder	generelt	i	alle	situationer,	men	aldeles	afgjort	dér,	hvor	der	ikke	foreligger	

vished,	men	er	levnet	plads	for	tvivl.	Denne	virkning	må	imidlertid	afstedkommes,	ved	talen	selv	og	ikke	

nogen	forhåndsindstilling	om,	hvad	slags	menneske	taleren	er”	(Aristoteles,	1.	Bog,	II,	1356a	i	Schnoor,	

2004:	46).	

	

Ovenstående	citat	viser,	at	troværdighed	med	Aristoteles’	øjne	er	noget,	der	skabes	i	

kommunikationssituationen,	gennem	afsenderens	måde	at	kommunikere	på.	Ethos	er	dermed	ikke	noget	

afsender	har,	men	derimod	noget	som	dannes	hos	modtageren	idet	ethos	forstås	som	modtagerens	

opfattelse	af	afsenderens	troværdighed.	Ethos	er	dermed	en	dynamisk	konstruktion,	som	der	kan	være	

mange	forskellige	udlægninger	af,	afhængigt	af	de	forskellige	modtagere	og	kommunikationssituationer	

(Schnoor,	2004:	53-54).	Derfor	vil	jeg	i	analysen	undersøge	partiledernes	forudsætninger	for	at	opbygge	

ethos	på	baggrund	af	deres	retorik.	I	modsætning	til	patos,	er	der	ved	ethos	tale	om	længerevarende	og	

afbalancerede	følelser	(Jørgensen,	2003:	38).	

	

Aristoteles	identificerede	tre	dimensioner	der	har	betydning	for	afsenderens	mulighed	for	dannelse	af	

ethos:	

	

• Afsenderens	sunde	fornuft	

• Afsenderens	gode	menneskelige	egenskaber	

• Afsenderens	respekt	og	velvilje	overfor	tilhørerne	

(Jørgensen,	2003:	33-34;	Schnoor,	2004:	46).	

	

Fra	et	retorisk	perspektiv	gælder	det	for	afsenderen	om	at	give	modtageren	indtryk	af,	at	man	rummer	

disse	tre	dimensioner:	

	

5.2.3.1 Afsenderens	sunde	fornuft	(phronesis)	

Den	sunde	fornuft	handler	for	afsenderen	om	at	vise,	at	man	er	inde	i	stoffet,	er	vidende	og	kompetent	på	

det	område	som	kommunikationen	handler	om.	Herudover	er	det	også	vigtigt,	at	vise,	at	man	er	åben	

overfor	og	respekterer	andres	synspunkter,	samt	at	man	som	afsender	udviser	forståelse	for	modtagerne	

og	kommunikationssituationen	(Jørgensen,	2003:	34-35;	Schnoor,	2004:	47).	

	

I	denne	afhandling	vil	det	være	valgkampen	på	Facebook,	der	udgør	rammerne	for	

kommunikationssituationen,	hvorfor	analysen	også	vil	undersøge,	hvordan	partilederne	formår	at	udnytte	
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Facebook	som	det	medie,	der	omgiver	situationen.	Partiledernes	evne	til	at	udnytte	mediets	muligheder,	

mener	jeg	således	påvirker	deres	forudsætninger	for	ethos-dannelse	gennem	phronesis.	I	lighed	med	

Bronstein	(2012)	mener	jeg,	at	opslag,	der	omhandler	fremhævelse	af	tidligere	præstationer	og	planer	for	

fremtiden,	kan	ses	som	udtryk	for	politikerens	sunde	fornuft	og	dømmekraft	i	forhold	til	emnet	og	

kommunikationssituationen.	Ikke	dermed	sagt,	at	det,	som	den	enkelte	partileder	fremhæver	nødvendigvis	

opfattes	af	fornuftigt	for	alle,	men	jeg	mener,	at	det	kan	tolkes	som	udtryk	for,	at	politikeren	selv	mener,	at	

det	er	et	udtryk	for	sund	fornuft	og	dømmekraft.	Herefter	må	det	være	op	til	modtagerene,	at	bedømme	

om	de	mener	det	samme.	Når	en	politiker	giver	udtryk	for,	hvad	de	selv	mener	er	sund	dømmekraft,	har	de	

i	hvert	fald	skabt	en	forudsætning	for,	at	der	kan	skabes	ethos	hos	modtageren,	hvis	denne	mener	det	

samme.	Hvis	denne	mener	det	modsatte,	kan	det	dog	risikere	at	skade	politikerens	ethos.	

	

5.2.3.2 Afsenderens	moralske	karakter	og	gode	menneskelige	egenskaber	(arete)	

I	forhold	til	god	moralsk	karakter,	handler	det	for	afsenderen	om,	at	vise	publikum,	at	man	er	oprigtig	og	

pålidelig	og	ikke	ude	på	at	snyde	dem	(Schnoor,	2004:	47).	Dette	er	i	tråd	med	Speed,	Butler	og	Collins’	

(2015)	overvejelser	om	at	en	partileder	i	sin	kommunikation	er	nødt	til	at	fremstå	oprigtig	for	at	blive	

opfattet	som	en	autentisk	talsperson	for	sit	partis	politik,	jf.	afsnit	12.		

	

I	forhold	til	afhandlingens	analyse	betyder	det,	at	opslag,	der	giver	modtageren	et	indtryk	af	politikerens	

menneskelige	egenskaber,	som	eksempelvis	opslag	der	omhandler	politikeren	som	privatperson,	tolkes	

som	værende	til	gavn	for	dannelse	af	ethos	gennem	arete.	

	

5.2.3.3 Respekt	og	velvilje	overfor	tilhørerne	(eunoia)	

Afsender	kan	vise	respekt	og	velvilje	ved	at	identificere	sig	med	modtagerne,	og	søge	at	etablere	et	

holdningsfællesskab	med	modtagerne,	eksempelvis	ved	at	tale	samme	sprog	og	vise	nogle	af	de	samme	

aspirationer.	Modtagere	overbevises	ifølge	Aristoteles	bedst	af	følelser,	der	ligner	deres	egne,	og	

identificerer	sig	med	personer	med	værdier	svarende	til	deres	egne.	Jørgensen	(2003:	36-37)	

eksemplificerer	dette	med,	at	liberale	politikere,	der	taler	til	et	ligesindet	publikum	kan	udvise	velvilje	ved	

at	bruge	kernebegreber	som	frihed	og	ansvar,	mens	socialdemokrater	i	højere	grad	kan	etablere	et	

holdningsfællesskab	med	ligesindede	med	begreber	som	tryghed	og	solidaritet.	Eunoia	understøttes	derfor	

indirekte	af	fremkaldelse	af	bestemte	følelser	(pathos-appeller).	Humor	kan,	ifølge	teorien,	være	med	til	at	

skabe	denne	følelse	af	sammenhørighed	hos	modtagerne	over	for	afsenderen.	Ifølge	Schnoor	(2004:	56)	er	

ræsonnementet:	”Hvis	afsenderen	ved,	hvad	jeg	vil	grine	af,	kan	jeg	godt	lide	ham	–	vi	er	en	del	af	samme	

gruppe”.	Schnoor	(2004)	henviser	til,	at	undersøgelser	indenfor	retorikken	har	vist,	at	latter	ofte	opleves	

som	en	positiv	tilkendegivelse	over	for	afsenderen,	men	at	den	ikke	nødvendigvis	er	udtryk	for	enighed	

med	afsenderens	synspunkter.	Humor	kan	derfor	ses	som	et	virkemiddel,	der	kan	være	med	til	at	skabe	
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forudsætning	for	ethos-dannelse:	”Latteren	kan	åbne	modtagerne	for	påvirkning	og	være	en	

tilbagemelding	om	at	talerens	ethos	opskrives”	(Jørgensen,	Kock	&	Rørbech,	1994:	85	i	Schnoor,	2004:	56).	

Dog	skal	man	som	afsender	være	opmærksom	på,	at	brug	af	humor	i	situationer,	som	af	modtagerne	

opfattes	som	forkerte,	kan	skade	ens	troværdighed.		

	

Ligeledes	kan	afsender	udvise	respekt	og	velvilje	ved	bl.a.	at	lytte,	udvise	forståelse	og	ved	at	vise	at	man	

tager	modtagerne	alvorligt	(Jørgensen	2003:	36-37).	For	analysen	betyder	det,	at	opslag	der	inddrager	

modtagerne	ved	at	indeholde	opfordringer	til	modtagerne	vil	blive	tolket	som	ethos-appeller.	Det	er	

eksempelvis	opfordringer	til	dialog,	anderkendelse	af	modtagerne,	invitationer	til	events	og	konkurrencer,	

samt	oplysninger	om	hvor	interesserede	kan	søge	yderligere	information	om	et	emne.	Gennem	denne	

typer	opslag	kan	politikeren	fremstille	sig	selv	som	lydhør	og	give	udtryk	for,	at	de	tager	modtagerne	

alvorligt.	Det	samme	gælder	opslag,	der	understreger	modtagerens	vigtighed,	som	eksempelvis	opslag	der	

opfordrer	modtagerne	til	at	like	eller	dele	et	budskab,	samt	opfordringer	til	modtageren	om	at	stemme	på	

politikeren.	Med	disse	opslag	kan	politikkerne	understrege,	at	modtagerne	er	vigtige	for	dem,	at	de	tager	

dem	alvorligt	og	ikke	tager	deres	støtte	for	givet.	

	

5.3 Ethos	og	Det	Politiske	Tilbud	

Teorien	om	ethos-dannelse	vil	i	analysen	blive	brugt	til	at	analysere	partiledernes	mulighed	for	at	fremstå	

troværdigt	på	deres	Facebook-sider	inden	for	rammerne	af	Det	Politiske	Tilbud.		

Teorien	om	Det	Politiske	Tilbud	tillægger	partilederen	en	helt	særlig	betydning	for	vælgernes	opfattelse	af	

det	parti	som	han/hun	er	i	spidsen	for.	Partilederen	er	central	for	Det	Politiske	Tilbud,	og	dennes	personlige	

troværdighed	og	branding	smitter	typisk	af	på	vælgernes	opfattelse	af	hele	partiet	(Speed,	Butler	&	Collins,	

2015).	En	folketingsvalgkamp	er	en	helt	særlig	parlamentarisk	situation,	hvor	hver	enkelt	kandidat	kæmper	

for	at	beholde	eller	opnå	en	plads	i	Folketinget.	Samtidig	kæmper	de	enkelte	partier	om	at	opnå	et	antal	

stemmer,	der	kan	sikre	dem	indflydelse	i	Folketingets	sammensætning	efter	valget.	I	den	forbindelse	har	

partilederne	en	dobbeltrolle	i	forhold	til	de	menige	kandidater:	de	skal	både	kæmpe	for	at	få	et	godt	

personligt	valg	og	samtidig	sikre	partiet	et	godt	valg.	Da	partilederens	eget	personlige	brand	kan	have	en	

afsmittende	effekt	på	hele	partiets	brand,	er	partilederens	branding	af	sig	selv	særlig	vigtig.	Denne	helt	

særlige	rolle	mener	jeg,	gør	det	interessant	og	relevant	at	undersøge	de	danske	partilederes	personlige	

branding	under	folketingsvalgkampen	2015.		

6 Kategorisering	af	Opslag	
I	dette	kapitel	vil	jeg,	med	inspiration	fra	Gerodimos	og	Justinussens	(2015)	metode,	inddele	de	indsamlede	

Facebook-opslag	i	kategorier.	Det	vil	jeg	gøre	ved,	på	baggrund	af	den	indsamlede	empiri,	at	undersøge,	

hvilke	typer	opslag	partilederne	skriver	og	identificere	mulige	mønstre	i	dem.	Ud	fra	indholdet	i	opslagene	
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har	jeg	således	deduceret	mig	frem	til	fem	overordnede	typer	opslag	(bilag	10-15),	der	karakteriserer	den	

måde,	hvorpå	partilederne	anvendte	Facebook	under	Folketingsvalgkampen	i	2015.	Nedenfor	ses	en	liste	

over	de	5	kategorier,	med	den	hyppigste	anvendte	øverst:	

	

1. Valgkampen	Indefra	

2. Opfordringer	til	Modtagerne	

3. Den	Politiske	

4. Humor		

5. Angreb	

	

Kategorierne	anvendes	både	alene	og	i	samspil	med	hinanden.	Retorisk	kan	hver	af	disse	kategorier	

anlægges	forskellige	vinkler,	der	kan	skabe	forudsætning	for	ethos-dannelse	via	phronesis,	arete	eller	

eunoia.	

	

6.1 Valgkampen	Indefra	

Valgkampen	Indefra	(bilag	10)	er	kendetegnet	ved,	at	politikerne	giver	modtagerne	et	indblik	i	deres	

aktiviteter	i	valgkampen.	Dette	indblik	i	politikernes	gøren	og	laden	suppleres	ofte	af	politikernes	egne	

refleksioner	over	disse	aktiviteter	eller	valgkampen	i	det	hele	taget.	Opslag	i	denne	kategori	er	ofte	

kendetegnet	ved	vendinger	som	fx	”Nu	går	turen	til…”,	”I	dag	har	jeg…”,	”I	morgen	står	den	på…”	o.lign.	

	

Her	inviteres	følgerne	med	indenfor	i	politikerens	hverdag	og	tanker	i	valgkampen,	ofte	ledsaget	af	billeder	

fra	den	situation	opslaget	omhandler.	Opslag	i	denne	kategori	er	mere	private	og	fortæller	om,	hvad	der	

optager	dem	lige	nu.	Opslagene	i	denne	kategori	spænder	lige	fra	helt	korte	opdateringer	om,	hvad	de	er	i	

gang	med	netop	nu,	som	eksempelvis:	”God	stemning	på	Nørreport	Station:)”	(KTD	16-06-2015)	til	de	

længere	og	mere	reflekterende,	der	giver	modtagerne	indblik	i	politikerens	valgkampsprogram	og	tanker	

herom:	

	

”Endelig	hjemme	efter	valgkampens	første	dag.	Glæder	mig	allerede	til	at	tage	hul	på	dag	to	kl.	6.45,	hvor	

vi	møder	morgenfriske	danskere	på	Hovedbanegården,	inden	jeg	skal	i	Go'morgen	Danmark.	Tak	for	de	

mange	positive	og	optimistiske	beskeder	her	på	siden	i	dagens	løb.	Vi	har	brug	for	al	den	støtte	og	

opbakning,	der	kan	mobiliseres,	hvis	Venstre	skal	genvinde	serveretten	i	dansk	politik	den	18.	juni.	Sov	godt!	

😄”	(LLR	27-05-2015c).	

	



	 19	

De	undersøgte	politikere	anvender	ofte	denne	kategori	som	afsæt	for	en	relateret	politisk	holdning,	som	

eksempelvis	i	nedenstående	opslag,	hvor	Thorning	bruger	sit	besøg	på	et	hospital	som	afsæt	for	at	fortælle	

om	sin	politiske	holdning	på	sundhedsområdet:	

	

”	Har	lige	besøgt	Aalborg	Universitetshospital	sammen	med	Morten	Østergaard.	Vi	skal	investere	mere	i	

god	og	gratis	sundhed	de	kommende	år.”	(HTS	03-06-2015)	

	

Gennem	denne	type	opslag	har	politikerne	mulighed	for	at	vise	en	side	af	sig	selv,	som	er	i	kontrast	til	den	

side	som	modtagerne	ellers	bliver	præsenteret	for	når	de	enkelte	politikere	optræder	i	Folketingssalen	eller	

i	nyhederne	i	forbindelse	med	politiske	sager.	Som	det	fremgår	er	Valgkampen	Indefra	den	mest	udbredte	

kategori	blandt	partilederne.	Elbæk,	Thorning,	Samuelsen,	Schmidt	Nielsen	og	Løkke	benytter	sig	

hovedsageligt	af	denne	med	hh.	94%,	88%,	87%,78%	og	67%	af	deres	opslag.	

	

6.2 Opfordringer	til	Følgerne	

Opfordringer	til	Følgerne	(bilag	11)	er	partiledernes	næstmest	anvendte	kategori.	Her	opfordrer	de	deres	

følgere	til	at	gøre	noget	aktivt,	som	eksempelvis	at	læse	mere	på	et	eksternt	link,	deltage	i	events,	indgå	i	

dialog	eller	dele/like	opslag.	Opfordringerne	kan	også	være	implicitte:	Opslag	der	indeholder	eksempelvis	

en	video	eller	et	link,	uden	en	eksplicit	opfordring,	tolkes	alligevel	som	en	opfordring	til	modtagerne	om,	at	

se	eller	læse	mere.	

	

En	del	af	mulighederne	i	denne	kategori	rækker	ud	over	Facebook	og	ind	i	andre	medier	eller	modtagernes	

offline-liv.	Det	gælder	eksempelvis	når	en	politiker	opfordrer	følgerne	til	at	læse	en	artikel	på	en	ekstern	

hjemmeside,	se	med	når	de	optræder	i	TV	eller	at	deltage	i	event.	Fordelen	ved	denne	slags	opfordringer	

er,	at	de	giver	følgerne	mulighed	for	at	få	et	mere	dybdegående	kendskab	til	et	givent	emne,	uden	selv	at	

skulle	skrive	et	langt	opslag	om	det	og	dermed	risikere	at	fremstå	kedelig	i	modtagernes	øjne.	

Opfordringerne	til	at	læse/høre	eller	se	mere	er	den	mest	udbredte	anvendelse	af	denne	kategori.	

Kategorien	er	oftest	benyttet	i	kombination	med	de	øvrige	kategorier,	som	eksempelvis	nedenstående,	der	

også	tilhører	kategorien	Den	Politiske:		

	

”Vi	er	omtalt	i	Mandag	Morgens	leder	i	dag.	Den	er	i	den	grad	opmuntrende	og	I	må	hjertens	gerne	dele	

den.	

"DET	ER	TANKEVÆKKENDE,	at	netop	i	det	år,	hvor	hele	verden	er	fokuseret	på	at	skabe	en	transformation	til	

en	bæredygtig	vækstøkonomi,	er	et	lille,	nyt	parti	det	eneste,	der	har	forholdt	sig	til	udfordringen	og	har	en	

vision	for,	hvordan	tilpasningen	kan	ske	på	nationalt	niveau."	

(Delt	af	Mark)”	(UB	15-06-2015).	
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Fordelen	ved	direkte	at	appellere	til	følgerne	om	at	dele	eller	like	deres	opslag	er,	at	de	på	den	måde	kan	

nå	en	endnu	bredere	skare	af	modtagere	–	også	modtagere,	som	ikke	aktivt	har	valgt	at	følge	den	

pågældende	politiker.	Denne	brug	af	kollektiv	appel	er	ofte	knyttet	til	opslag	tilhørende	andre	kategorier,	

som	eksempelvis	nedenstående	opslag,	der	er	kombineret	med	Den	Politiske:	

	

”I	dag	betaler	du	skat	allerede	fra	først	tjente	krone	(AM-bidrag	som	er	en	bruttoskat).	Dét	synes	vi	ikke	er	

fair.	

Man	bør	ikke	betale	skat	før	man	er	i	stand	til	at	finansiere	sig	selv	og	sine.	Det	er	i	øvrigt	et	godt	gammelt	

socialdemokratisk	princip.	

Vi	vil	sikre,	at	du	ikke	betaler	skat	af	de	første	7.000	kr.	Du	tjener	hver	måned.	Dvs	at	de	første	84.000	du	

tjener	om	året	er	skattefri.	

DEL	meget	gerne.”	(AS	16-06-2015).	

	

Denne	kategori	bliver	oftest	benyttet	af	Løkke,	Elbæk,	Olsen	Dyhr,	Pape	og	Samuelsen,	der	anvender	den	i	

hh.	74%,	67%,	66%,	62%	og	61%	af	deres	opslag.	

	

6.3 Den	Politiske	

Opslag	i	denne	kategori	(bilag	12)	indeholder	politikernes	visioner,	holdninger	og	løfter.	Facebook	er	et	

oplagt	medie	til	denne	type	opslag,	da	der	her,	modsat	de	traditionelle	medier,	er	ubegrænset	taletid	og	

ingen	gatekeepere.	Med	denne	ubegrænsede	taletid	har	politikerne	mulighed	for	at	brande	sig	politisk	og	

gå	så	meget	i	dybden	med	deres	politik	som	de	ønsker	og	tror	følgerne	er	interesserede	i,	uden	at	blive	

afbrudt.	På	den	måde	kan	de	give	vælgerne	et	mere	indgående	indblik	i	deres	politik	og	konkrete	

mærkesager.	Politikere,	der	har	svært	ved	at	opnå	taletid	i	de	traditionelle	medier	kan	således	bruge	

Facebook	til	at	udbrede	kendskabet	til	deres	politiske	holdninger	og	visioner	eller	konkrete	forslag.	De	kan	

også	vælge	at	brande	sig	på	politiske	emner,	som	ikke	er	på	dagsordenen	i	de	traditionelle	medier,	og	

derigennem	forsøge	overbevise	følgerne	om	vigtigheden	af	det	pågældende.	Denne	strategi	blev	

eksempelvis	benyttet	af	Schmidt	Nielsen	i	forhold	til	klima-	og	miljøpolitikken,	som	ifølge	hende	fik	for	lidt	

opmærksomhed:	

”Hverken	DR	eller	TV2	havde	sat	vores	klima,	miljø	og	natur	på	dagsordenen	i	aftenens	partilederrunder.	

Den	går	ikke.	Vi	har	kun	en	klode.	Og	vi	skal	passe	på	den.”	(JSN	27-05-2015d).	

Denne	kategori	anvendes	både	til	at	give	udtryk	for	politiske	visioner	og	konkrete	politiske	forslag.	

Eksempelvis	præsenterer	Pape	på	dagen	for	valgudskrivelsen	sine	og	partiets	vision	for	landet,	mens	

Thulesen	Dahl	i	nedenstående	eksempel	kombinerer	en	vision	med	konkrete	argumenterer	for	et	specifikt	
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politisk	tiltag:	

”Endelig!	Så	blev	der	trykket	på	knappen.	Danmark	har	brug	for	en	ny	kurs,	og	nu	har	vi	chancen.	Vi	skal	

have	et	Danmark,	hvor	vi	tør	give	danskerne	den	frihed	og	det	ansvar,	at	vi	lader	dem	beholde	flere	af	deres	

egne	penge.	Et	Danmark	hvor	der	ikke	begås	indbrud	hvert	kvarter.	Et	Danmark	hvor	mennesker	og	sund	

fornuft	kommer	før	systemer	og	kassetænkning,	og	staten	tjener	borgerne.	Aldrig	omvendt.	Det	er	tid	til	en	

borgerlig	regering!	DEL,	hvis	du	er	enig!”	(SPP	27-05-2015a)	

	

”Tryghed	og	tillid!	

Vi	skal	have	flere	midler	til	politiet!	Vi	skal	have	mere	tryghed	i	hverdagen	og	grænsekontrollen	genindført.	

På	blot	seks	år	er	eksempelvis	antallet	af	rumænere,	der	bliver	sigtet	for	at	begå	kriminalitet	i	Danmark,	

steget	fra	2700	om	året	til	10.200!”	(KTD	09-06-2015b).	

	

Selvom	denne	kategori	er	blandt	de	mest	anvendte	af	partilederne,	er	der	kun	tre	af	partilederne	der	har	

en	overvægt	af	opslag	indenfor	denne	kategori:	Pape,	Østergaard	og	Thulesen	Dahl	med	70%,	58%	og	63%	

af	deres	opslag.	

	

6.4 Humor	

Denne	kategori	(bilag	13)	kan	bruges	til	at	give	oplevelser	fra	valgkampen	eller	politiske	budskaber	et	

humoristisk	tvist.	Schmidt-Nielsen	og	Samuelsen	er	med	33%	og	22%	de	af	de	partilederene,	der	anvender	

denne	type	opslag	mest,	begge	hovedsageligt	i	forbindelse	med	kategorien	Valgkampen	Indefra	og	i	lidt	

mindre	grad	Den	Politiske.	Nedenstående	opslag	er	et	eksempel	på	brug	af	humor	i	forbindelse	med	

Valgkampen	Indefra,	hvor	Schmidt	Nielsen	har	lagt	et	billede	af	sig	selv	og	en	papfigur	af	sig	op	med	

teksten:		

	

”Har	lige	mødt	mig	selv	på	Slotspladsen.	I	pap.	Vi	tog	en	selfie.	Og	selvom	det	regner:	Der	skal	stemmes!	

Rød	og	grønt	selvfølgelig:-)”	(JSN	18-06-2015c).	

	

Her	bruger	hun	en	humoristisk	oplevelse	som	afsæt	for	en	opfordring	til	modtagerne	om	at	trodse	regnen	

og	stemme.	Humoren	kan	på	den	måde	være	med	til	at	bløde	et	budskabet	lidt	op,	så	det	lyder	mindre	

hårdt	eller	det	kan	eksempelvis	gøre	politiske	opslag	mere	interessante	for	modtagerne.	

	

6.5 Angreb	

Angreb	på	politiske	modstandere	(bilag	14)	anvendes	hovedsageligt	i	forbindelse	med	kategorien	Den	

Politiske.	Angrebet	kan	eksempelvis	værre	rettet	mod	en	politiker,	et	parti,	eller	regeringen/oppositionen.	
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Denne	kategori	anvendes	hovedsageligt	af	Schmidt	Nielsen	og	Østergaard,	der	anvender	den	i	hh.	29%	og	

30%	af	deres	opslag,	mens	Løkke,	Thulesen	Dahl	og	Olsen	Dyhr	anvender	den	i	henholdsvis	26%,	21%	og	

11%	af	deres	opslag.	Fordelen	ved	denne	kategori	kan	være,	at	politikernes	således	fremhæver	forskellene	

mellem	sin	egen	og	andres	politik,	men	ulempen	er,	at	modtagerne	kan	opfatte	angreb	som	mudderkast.	

Nedenstående	uddrag	eksemplificerer,	hvordan	politikerne	kan	bruge	et	angreb	på	en	hel	stribe	af	partier	

som	afsæt	for	at	fortælle	om	sin	egen	politik:	

	

”[…]	Venstre	har	opgivet	målet	om	at	blive	helt	fri	af	kul,	olie	og	gas	i	2050,	og	deres	borgerlige	

støttepartier	er	sortere	end	natten	selv.	Dansk	Folkeparti	har	offentligt	meldt	ud,	at	de	vil	bremse	den	

grønne	omstilling,	Liberal	Alliance	sår	tvivl	om,	hvorvidt	klimaforandringerne	overhovedet	er	

menneskeskabte,	og	Konservative	har	for	længst	forladt	Connie	Hedegaards	grønne	ansvarlige	

borgerlighed.	

Radikale	Venstre	mener,	at	Danmark	også	skal	være	et	grønt	foregangsland	efter	valget”		

(MØ	01-06-2015a).	

7 Partiledernes	Branding	og	Ethos-Opbygning	
I	dette	kapitel	undersøger	jeg	de	ni	politikernes	personlige	branding	på	deres	Facebook-sider,	samt	deres	

forudsætninger	for	at	fremstå	troværdige	og	autentiske	på	Facebook	i	forhold	til	teorierne	om	ethos-

dannelse	og	Det	Politiske	Tilbud.	Deres	udnyttelse	af	Facebook	som	kommunikationsmedie	vil	ligeledes	give	

en	indikation	af,	hvilke	muligheder	Facebook	rummer	for	etablering	af	et	autentisk	og	troværdigt	personligt	

brand.	Jeg	behandler	først	hver	enkelt	politiker	enkeltvis	for	derefter	at	samle	op	på	hele	analysen.	

Opsamlingen	vil	danne	grundlag	for	en	diskussion	af	analysens	resultater	og	implikationer.	

	

For	at	undersøge	partiledernes	branding	og	deres	mulighed	for	at	fremstå	autentisk,	vil	jeg	jf.	Det	Politiske	

Tilbud	præsentere	hver	enkelt	politikers	parti	og	ideologi,	inden	jeg	går	i	dybden	med	analysen	af	deres	

Facebook-brug	i	forhold	til	muligheden	for	ethos-dannelse.	Præsentationen	af	partierne	og	ideologierne	er	

baseret	på	partiernes	egne	beskrivelser	af	sig	selv	og	ideologi,	hentet	fra	partiernes	hjemmesider	og	

principprogrammer.	Partilederne	er	uadskilleligt	forbundet	med	partierne	og	aktive	i	partiernes	

beslutningsproces,	og	er	derfor	først	og	fremmest	nødt	til	at	være	konsistente	med	deres	egen	

selvfremstilling.	På	tidspunktet	dataenes	oprindelse,	befandt	Alternativet	sig	i	den	særlige	situation,	at	de	

som	nystiftet	parti	forud	for	valgkampen	2015	endnu	befandt	sig	i	et	udviklingsstadie.	Jeg	har	derfor	hentet	

deres	beskrivelse	af	sig	selv	og	deres	ideologi	fra	deres	hjemmeside	som	den	så	ud	forud	for	valgkampen	

2015	via	Waybackmachine,	som	er	et	arkiv,	hvor	millioner	af	hjemmesider	ligger	gemt	på	specifikke	datoer.	

På	den	måde	kan	man	søge	hjemmesider	frem	som	de	så	ud	tilbage	i	tiden.	På	den	måde	risikerer	jeg	ikke	
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at	basere	Elbæks	konsistens	i	Det	Politiske	Tilbud	på	beskrivelser,	der	først	er	blevet	til	efter	tilblivelsen	af	

de	indsamlede	data.	

	

Til	sidst	vil	jeg	sammenholde	de	iagttagelser,	jeg	selv	har	gjort	mig	på	politikernes	Facebook-sider	med	

beskrivelserne	af	partierne	og	deres	ideologi,	for	på	den	måde	at	kunne	præsentere	et	billede	af	hver	

enkelt	politikers	forudsætning	for	at	fremstå	med	et	autentisk	brand	på	baggrund	af	teorien	om	Det	

Politiske	tilbud.	Undervejs	i	analysen	vil	jeg	inddrage	relevante	eksempler	fra	empirien	og	komme	ind	på,	

hvordan	de	anvender	Facebook	som	medie,	samt	modtagernes	reaktioner	herpå.	

	

7.1 Helle	Thorning-Schmidt	

7.1.1 Parti/organisation	

Socialdemokraterne	beskriver	sig	selv	som	et	parti,	der	har	kæmpet	mange	kampe	og	også	vundet	mange	

af	de	kampe.	De	lægger	i	deres	beskrivelse	vægt	på	at	kæmpe–	både	de	kampe	de	tidligere	har	kæmpet	og	

ting	de	kæmper	for	i	dag	(Socialdemokraterne,	u.å	a).	Denne	kampretorik	understreger	Socialdemokratiets	

historiske	tilknytning	til	arbejderbevægelsen,	som	stammer	helt	tilbage	fra	partiets	dannelse	i	

industrialiseringen	i	slutningen	af	1800-tallet,	hvor	de	kæmpede	for	bedre	levevilkår	og	demokratiske	

rettigheder	for	arbejderne	(Socialdemokraterne,	u.å.	b).	

		

7.1.2 Ideologi/Politik	

Socialdemokraterne	formulerer	selv	deres	ideologi	som	demokratisk	socialisme.	De	lægger	vægt	på	lighed,	

solidaritet	og	frihed	og	mener	således,	at	alle	mennesker	skal	have	samme	livsmuligheder,	og	at	disse	ikke	

må	begrænses	af	den	enkeltes	økonomi	eller	manglende	evne.	Staten	skal	omfordele	goderne,	således	at	

de	velstillede	er	solidariske	med	de	mindre	bemidlede	og,	at	det	ikke	er	pengepungen,	der	er	afgørende	for	

adgangen	til	de	grundlæggende	velfærdsydelser	(Socialdemokraterne,	u.å	a:	4-8).	

	

7.1.3 Partilederen	

Med	få	undtagelser	tilhører	alle	Thornings	opslag	kategorien	Valgkampen	Indefra,	der	udgør	88%	af	hendes	

opslag,	mens	49%	tilhører	Opfordringer	til	modtagerne,	18%	tilhører	Humor	og	16%	Den	Politiske,	jf.	bilag	

1.	

	

7.1.4 Stemningsopbygning	

Nedenstående	opslag	er	Thornings	første	tekstopslag	på	dagen,	hvor	hun	udskrev	valget.	Her	udnytter	hun	

sin	position	som	daværende	statsminister	ved	at	lægge	et	billede	op	af	sig	selv	siddende	ved	sit	skrivebord	i	

statsministeriet	forud	for	valgudskrivelsen:	
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Figur	2	(HTS	27-05-2015a)	

Ud	fra	konteksten,	kan	opslaget	tolkes	som	en	stemningsopbygning	til	selve	valgudskrivelsen,	som	fandt	

sted	kort	tid	senere	samme	dag.	Mange	politiske	kommentatorer	havde	gættet,	at	valget	ville	blive	

udskrevet	den	dag	(eksempelvis	Selmer,	2015),	dog	var	Thorning,	som	statsminister,	den	eneste	person,	

der	præcis	vidste	hvornår	det	ville	ske.	Denne	position	udnytter	hun	med	dette	og	de	næste	opslag,	der	

bygger	op	til	selve	valgudskrivelsen	og	som	kunne	tolkes	som	tegn	på,	at	hun	var	ved	at	gøre	klar	til	

valgkamp.	

	

Denne	stemningsopbygning	gør	sig	også	gældende	i	hendes	efterfølgende	opslag:	en	opdatering	af	sit	

profilbillede,	opdatering	af	coverbillede	til	et	billede	af	sig	selv	og	med	teksten:	”Jeg	vil	passe	på	det	

Danmark	du	kender”	(HTS	27-05-2015b)	–	en	personliggørelse	af	Socialdemokraternes	slogan	både	før	og	

under	valget,	samt	i	særlig	grad	hendes	sidste	opslag	denne	dag,	som	er	et	videoopslag	med	teksten	”Så	er	

det	nu.”	(HTS	27-05-2015d),	der	viser	hende	gå	ud	af	Statsministeriet	–	tilsyneladende	ud	til	pressemødet	i	

Spejlsalen	for	at	udskrive	valg,	da	videoen	blev	lagt	op	umiddelbart	før	hun	annoncerede	udskrivelsen	af	

valget.	Dette	sidste	oplag	minder	i	opbygning	og	indhold	meget	om	førstnævnte	eksempel,	da	dette	også	

kan	ses	som	stemningsopbyggende	og	spiller	på	hendes	position	som	statsminister,	mens	hun	samtidig	

inviterer	følgerne	med	indenfor	bag	de	traditionelle	mediers	kameraer.		

	

Ved	at	fremhæve	sin	position	på	denne	måde	appellerer	hun	til	ethos-dannelse	gennem	Pronesis	ved	at	

understrege	at,	hun	som	siddende	statsminister,	tidligere	er	blevet	fundet	kompetent	til	posten	og	

derigennem	kan	antages	at	have	stor	viden	om	Danmarks	politiske	situation.	Hun	kan	dermed	siges,	at	

trække	på	den	ethos	hun	fik	opbygget	under	forrige	folketingsvalg.	Hentydningerne	til	valgudskrivelsen,	

inden	den	finder	sted	og	bliver	transmitteret	i	de	traditionelle	medier,	udnytter	Facebooks	mulighed	for	at	

kommunikere	direkte	til	modtagerne	i	realtid.	Det	øger	ligeledes	hendes	forudsætning	for	ehtos-dannelse	

gennem	phronesis,	da	hun	fremstiller	sig	selv	som	vidende	og	kompetent	indenfor	brugen	af	Facebook	som	
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ramme	for	kommunikationssituationen.	Med	videoen	anvender	hun	mediet	i	samspil	med	de	traditionelle	

medier,	hvilket	sammen	med	hendes	stemningsopbygning,	er	en	strategi	hun	anvender	flere	gange	i	løbet	

af	valgkampen.	Især	i	forbindelse	med	deltagelse	i	tv-	og	radioprogrammer,	hvor	hun	ligeledes	udnytter	

Facebooks	mulighed	for	at	kommunikere	i	realtid	ved	på	forhånd	at	skrive	et	opslag	om	udsendelsen,	der	

både	kan	fungere	som	en	opfordring	til	følgerne	om	at	se	programmerne,	men	også	som	en	slags	

stemningsopbygning	til	programmerne	og	selve	valgdagen,	som	eksempelvis	nedenstående	opslag:	

	

”10	min	til	duel”	(HTS	a	31-05-2015)		

	

”Senere	i	aften	skal	jeg	deltage	i	´Mød	partierne’	[…]”	(HTS	10-06-2015)	

	

”Se	med	i	aften	kl.	23,	hvor	jeg	er	med	i	Natholdet.	[…]”	(HTS	c	16-06-2015)	

	

Thorning	forsøger	her	at	opbygge	en	spænding	hos	modtagerne	omkring	de	tv-programmer	hun	deltager	i	

–	tv-duellerne	med	Løkke,	partilederrunderne,	Mød	Partierne	og	Natholdet.	Disse	er	alle	store	og	

forholdsvis	kendte	tv-programmer	på	hovedkanalerne	DR1	og	TV2,	hvorfor	man	må	formode,	at	langt	de	

fleste	af	Thornings	følgere	kender	til	programmerne.	Stemningsopbygningen	til	tv-programmerne	kan	

ligeledes	tolkes	som	en	stemningsopbygning	til	selve	valget,	hvilket	følgende	eksempel	især	illustrerer:	

	

	
Figur	3	(HTS	17-06-2015a)	

Dette	opslag	er	fra	dagen	før	valgdagen,	hvor	den	sidste	TV-duel	mellem	de	to	statsministerkandidater	blev	

afviklet.	Understregningen	af,	at	det	er	den	sidste	duel,	øger	stemningsopbygningen	til	både	udsendelsen	
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og	valgdagen	i	forhold	til	de	førnævnte	eksempler.	Denne	stemningsopbygning	kan	ses	som	et	forsøg	på	at	

opbygge	et	holdningsfællesskab	med	modtageren	gennem	pathos-appeller,	ved	–	især	i	forhold	til	tv-

duellerne	–	en	form	for	fælles	identitetsfølelse	blandt	de	af	modtagerne,	der	støtter	hende	som	

statsminister.	Ovenstående	er	hendes	fjerde	mest	likede	opslag,	mens	denne	type	opslag	er	generelt	alle	

blandt	hendes	mest	likede,	hvilket	kan	indikere,	at	hun	lykkes	med	skabelsen	af	et	positivt	

holdningsfællesskab.	

	 	

Kommentarsporet	til	ovenstående	eksempel	illustrer	dette	og	indikerer	ligeledes,	at	stemningsopbygningen	

og	etableringen	af	et	holdningsfællesskab	–	i	hvert	fald	for	en	stor	del	af	modtagerne	–	er	lykkes.	Langt	

hovedparten	af	kommentarerne	er	positive	og	brugerne	giver	her	udtryk	for	deres	opbakning	og	at	de	

ligefrem	hepper	på	hende.	Det	illustrer,	hvordan	denne	slags	pathos-opslag	på	Facebook	kan	bruges	til	at	

skabe	en	fælles	identitetsfølelse	og	oppiske	en	stemning;	i	dette	tilfælde	en	for-	og	imod-stemning,	som	

kan	sammenlignes	med	stemningen	til	store	sportsbegivenheder.	Det	illustreres	især	af	den	første	

kommentar	i	uddraget	nedenfor,	der	bl.a.	skriver	”Forza	rød	blok	!!!”	–	et	udtryk,	der	ellers	typisk	kendes	

fra	fodbold.	Thorning	forsøger	således	at	skabe	sammenhold	ved	at	appellere	til	modtagernes	

fællesskabsfølelse	–	fællesskab	med	hende,	partiet	og	hinanden	som	sammen	om	en	fælles	sag	–	og	

modstand	mod	og	uenighed	med	Løkke:	

	
Figur	4	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(HTS	17-06-2015a)	
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Facebooks	kommentarspor,	hvor	alle	kommentarer	er	synlige	for	alle,	gør	mediet	særlig	egnet	til	denne	

form	for	ethos-skabelse	gennem	holdningsfællesskab	og	fælles	identitetsfølelse.	Som	det	fremgår	af	

ovenstående	uddrag	af	kommentarsporet,	er	kommentarerne	til	dette	opslag	overvejende	udtryk	for	

støtte,	tilsyneladende	stilet	direkte	til	Thorning	som	modtager,	som	eksempelvis	Margaret	Youel	Benjamins	

kommenter:	”Held	og	lykke	i	morgen	Helle	,	håber	du	fortsat	vores	Statsminister	igen”.	

	

Kommentarsporet	indeholder	dog	også	en	kritiske	og	negative	kommentarer,	som	illustreret	nedenfor,	

hvilket	kan	indikere,	at	enkelte	af	modtagerne,	har	følt	behov	for	at	markere	deres	afstand	til	det	

holdningsfællesskab	der	forsøges	opbygget:	

	

	
Figur	5	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(HTS	17-06-2015a)	

7.1.4.1 Valgkampens	hverdag	

En	stor	del	af	Thornings	opslag	indeholder	beskrivelser	af	hendes	aktiviteter	i	valgkampen,	som	eksempelvis	

roseuddelinger	med	de	øvrige	socialdemokratiske	folketingskandidater,	samt	besøg	på	eksempelvis	

byggepladser	og	fabrikker	(HTS	28-06-2015a;	HTS	17-06-2015e;	HTS	09-06-2015).	Denne	udprægede	brug	

af	Valgkampen	Indefra,	kan	ligesom	hendes	brug	af	humor,	i	mange	tilfælde	være	med	til	at	etablere	et	

holdningsfællesskab	mellem	hende	og	hendes	følgere,	som	eksempelvis	i	nedenstående	eksempel:	
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Figur	6	(HTS	17-06-2015a)	

Her	fremstiller	hun	sig	selv	som	en	der	lige	er	blevet	introduceret	til	Snapchat	af	P3s	medarbejdere	og	ikke	

helt	har	styr	på,	hvordan	man	bruger	det,	og	derfor	har	brug	for	en	introduktion.	Mange	af	hendes	følgere	

kan	sandsynligvis	genkende	sig	selv	i	situationen,	enten	som	værende	den	der	introducerer	eksempelvis	et	

ældre	familiemedlem	til	ny	teknologi	eller	som	værende	den,	der	har	måtte	bede	yngre	familiemedlemmer	

eller	bekendte	om	hjælp	hertil.	På	den	måde	trækker	Thorning	sig	ned	fra	statsminister-positionen	og	

skaber	et	fælles	grundlag	for	hende	og	modtagerne,	hvilket	er	en	del	af	det	at	vise	respekt	og	velvilje	

overfor	tilhørerne,	som	er	en	vigtig	forudsætning	for	etablering	af	ethos	gennem	eunoia.	Hun	giver	

ligeledes	et	indblik	i	sine	menneskelige	egenskaber	og	fremstiller	sig	selv	som	oprigtig,	hvilket	er	en	

forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete.	

	

7.1.5 Opsamling	

Som	illustreret	ovenfor,	anvender	Thorning	primært	Facebook	til	at	give	modtagerne	et	indblik	i	sin	

hverdag	gennem	opslag	i	kategorien	Valgkampen	Indefra.	Hun	formår	generelt	at	skabe	forudsætning	for	

ethos-dannelse	gennem	sine	opslag,	hovedsageligt	gennem	eunoia	med	forsøg	på	dannelse	af	

stemningsopbygning	og	holdningsfællesskaber,	hvilket	i	stort	omfang	afføder	positiv	respons	fra	

modtagerne	Forudsætningen	for	ethos-dannelsen	kunne	øges,	hvis	hun	svarede	på	kommentarerne	til	sine	

opslag,	det	det	både	ville	fremstille	hende	som	lydhør	overfor	modtagerne	og	som	en	kompetent	

Facebook-bruger.	Hendes	Facebook-side	fremstår	som	en	slags	offentlig	dagbog,	der	fortæller	om	hendes	

kampagnearbejde	og	hendes	egne	betragtninger	i	valgkampen,	stort	set	uden	at	inddrage	politiske	

holdninger.	Kun	i	syv	ud	47	opslag,	giver	hun	udtryk	for	en	politisk	holdning,	og	af	disse	er	der	kun	to	

opslag,	hvori	hun	giver	udtryk	for	konkrete	politiske	forslag.	Hendes	konsistens	mellem	de	forskellige	
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opslag	viser	sig	derfor	hovedsageligt	gennem	hendes	aktiviteter,	som	eksempelvis	besøg	på	byggepladser	

og	fabrikker,	hvilket	er	konsistent	med	partiets	historiske	tilknytning	til	arbejderbevægelsen.	Hendes	

mange	opslag	fra	valgkampens	aktiviteter	fremstiller	hende	som	en	arbejdsom	politiker,	der	er	solidarisk	

med	sine	kollegaer	i	kampen	for	at	sikre	partiet	et	godt	valg	og	som	ikke	ser	sig	selv	som	hævet	over	de	

øvrige	socialdemokratiske	kandidater.	Kun	få	gange	fremhæver	hun	sin	autoritet	som	fungerende	

statsminister.	Thornings	personlige	branding	kan	således	siges,	at	være	konsistent	med	partiet	og	dets	

ideologiske	fokus	på	især	lighed	og	solidaritet,	hvilket	er	teoriens	forudsætning	for	at	fremstå	autentisk	

overfor	modtagerne.	Hendes	autenticitet	kunne	dog	styrkes,	hvis	flere	af	hendes	opslag	havde	et	politisk	

eller	ideologisk	islæt,	der	kunne	tydeliggøre	forbindelsen	med	ideologien	yderligere.		

	

7.2 Morten	Østergaard	

7.2.1 Parti/organisation	

Radikale	Venstre	beskriver	sig	selv	som	Danmarks	socialliberale	parti	og	placerer	sig	således	ideologisk	

mellem	socialisme	og	liberalisme.	De	har	historisk	været	regeringsbærende	med	både	de	socialistiske	og	

liberale	partier	i	Folketinget,	senest	med	Socialdemokratiet	og	til	dels	SF	forud	for	folketingsvalget	2015.	De	

lægger	således	vægt	på	at	søge	indflydelse	der,	hvor	de	mener	de	bedst	får	deres	politik	igennem.	De	

beskriver	sig	selv	som	et	parti,	der	sætter	mennesker	i	fokus	og	lægger	vægt	på	at	lytte	til	borgerne.	

(Radikale	Venstre,	2014a;	Radikale	Venstre,	2014b).		

	

7.2.2 Ideologi/Politik	

Radikale	Venstre	beskriver	deres	ideologi	som	socialliberalisme	og	ønsker	et	samfund,	hvor	den	

økonomiske	og	sociale	afstand	mellem	mennesker	ikke	er	for	stor.	Mennesker,	der	kan,	skal	forsørge	sig	

selv	og	tage	hånd	om	deres	familie.	Det	mener	de	vil	give	råd	til,	at	staten	kan	hjælpe	udsatte	borgere.	De	

ønsker	et	økonomisk	og	miljømæssigt	bæredygtigt	samfund,	som	bl.a.	skal	nås	gennem	styring	af	den	

økonomiske	udvikling	og	krav	til	erhvervsliv	og	husholdninger	om	mindskelse	af	forbruget	af	naturens	

resurser.	Staten	skal	således	spille	en	rolle	i	at	opnå	disse	mål,	og	i	at	samfundet	indrettes,	så	flest	muligt	

kan	klare	sig	selv	(Radikale	Venstre,	1997).	

	

7.2.3 Partilederen	

Østergaard	benytter	sig	med	77%	af	opslagene	hovedsageligt	af	Den	Politiske,	mens	50%	tilhører	

Valkampen	Indefra,	44%	Opfordringer	til	Følgerne	og	28%	tilhører	Angreb,	jf.	bilag	2.	

	

7.2.3.1 Politik	og	Angreb	

Østergaard	bruger	ofte	konkrete	sager	som	afsæt	for	sin	politiske	holdning,	som	ksempelvis	møder	med	

borgere,	historier	i	de	traditionelle	medier	eller	andre	politikeres	udtalelser	–	sidstnævnte	udmønter	sig	
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ofte	i	politiske	angreb.	Han	benytter	sig	stort	set	ikke	af	Facebooks	muligheder	for	direkte	involvering	af	

modtagerne	i	form	af	eksempelvis	opfordringer	til	dialog	eller	deling	af	opslag.	I	stedet	anvender	han	

hovedsageligt	indirekte	opfordringer	til	at	læse	mere	om	et	givent	emne	ved	eksempelvis	at	inkludere	et	

link	til	en	avisartikel	i	et	opslag	eller	direkte	opfordringer	til	modtagerne	om	at	stemme	på	de	radikale.	

Desuden	er	det	karakteristisk	for	hans	opslag,	at	de	er	meget	lange	og	uddybende	(eksempelvis	27-05-

2015;	30-05-2015),	hvilket	på	den	ene	side	kan	skabe	mulighed	for	ethos-dannelse	gennem	phronesis,	da	

han	således	fremstiller	sig	selv	som	havende	stor	viden	på	området.	På	den	anden	side	risikerer	han	med	

disse	opslag	at	skade	sin	mulighed	for	at	fremstå	kompetent	indenfor	kommunikationssituationen	på	

Facebook,	da	han	risikerer	ikke	at	fastholde	modtagernes	interesse.	Brugerne	på	Facebook	får	nyhederne	

fra	dem	de	følger	i	én	lang	strøm	på	deres	nyhedsvæg,	hvorfor	det	gælder	om	at	fange	følgernes	interesse	

forholdsvis	hurtigt	inden	de	fortsætter	med	at	scrolle	nedad.	Med	disse	meget	lange	og	ikke-inddragende	

opslag	risikerer	han,	at	følgerne	enten	ikke	bliver	fanget	eller,	at	de	klikker	videre	inden	de	har	læst	

opslaget	til	ende.	Dette	viser	sig	også	i	antallet	af	interaktioner	med	disse	opslag,	hvoraf	ingen	af	disse	er	

blandt	hans	mest	likede,	delte	eller	kommenterede.	

	

På	sin	Facebook-side	fremstiller	han	hovedsageligt	sig	selv	som	politiker	gennem	sine	politiske	opslag	og	

kun	i	få	opslag	giver	et	indblik	i	sin	personlighed.	De	af	hans	opslag,	der	hører	til	Valgkampen	Indefra	

handler	om	aktiviteter	han	har	været	til	og	som	er	afsluttet.	Han	udnytter	således	ikke	Facebooks	mulighed	

for	at	kommunikere	i	realtid,	men	anvender	i	stedet	sin	Facebook-side	til	at	udbrede	sine	politiske	

holdninger	og	refleksioner	over	sin	og	andres	politik.	På	den	måde	udnytter	han	Facebooks	mulighed	for	at	

kommunikere	udenom	de	traditionelle	mediers	gatekeepere	og	skaber	dermed	igen	forudsætning	for	

dannelse	af	ethos	gennem	phronesis,	som	kunne	øges,	hvis	han	også	udnyttede	Facebooks	

interaktionsmuligheder.	

	

Nedenstående	opslag	adskiller	sig	fra	alle	hans	øvrige	opslag	ved	at	være	et	meget	klart	og	direkte	angreb,	i	

dette	tilfælde	på	Løkke.	Det	er	samtidig	et	forsvar	for	hans	egen	politik,	som	Løkke	har	angrebet	i	et	andet	

medie	–	et	angreb	som	Østergaard	selv	gengiver	i	opslaget.	I	opslaget	forsøger	han	at	etablere	et	politisk	

holdningsfællesskab	med	modtagerne	gennem	en	meget	malerisk	pathos-appel.	Han	forsøger	at	vække	

harme	og	vrede	over	Løkkes	angreb	og	flygtningepolitik	og	anderkendelse	af	sin	egen,	ved	at	omtale	

hvordan	han	selv	har	været	med	til	at	forbedre	forholdene	for	bl.a.	børn	af	asylansøgere	og	nedbringe	

antallet	af	selvmordsforsøg	i	asylcentrene.	Han	beskylder	indirekte	den	tidligere	regering	for	systematisk	

nedbryde	folk	i	centrene	i	håb	om	at	de	ville	tage	hjem.	Han	skaber	dermed	forudsætning	for	ethos-

dannelse	gennem	eunoia,	hvilket	øges	af	den	følelsesmæssige	appel	gennem	det	stærke	billedsprog	i	

angrebet	på	mange	af	de	andre	partier,	som	han	beskylder	for	med	deres	retorik	at	”føre	rituel	

stammedans	på	graven	for	de	alt	for	mange	flygtninge,	der	i	disse	dage	omkommer	på	vej	til	Europa”	(MØ	

07-06-2015).	
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Opslaget	adskiller	sig	ligeledes	ved,	at	han	her	giver	modtagerne	et	lille	indblik	i	sin	personlighed,	da	hans	

svar	på	Løkkes	angreb	minder	om	et	spontant	og	oprigtigt	vredesudbrud:	”Ja	gu’	fanden	er	jeg	da	stolt	af	

det,	Lars!”	(MØ	07-06-2015),	hvilket	er	en	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete:	

	

	
	 Figur	7	(MØ	07-06-2015)	

Antallet	af	interaktioner	med	dette	opslag	indikerer,	at	han	her	lykkes	med	etableringen	af	et	

holdningsfællesskab	på	baggrund	af	hans	politiske	holdning	til	flygtningepolitikken	og	afstandstagen	til	

Løkkes,	da	dette	er	hans	mest	likede,	delte	og	kommenterede	opslag.	Det	indikerer,	at	han	her	formår	at	

skabe	et	stærkere	holdningsfællesskab	end	med	sine	øvrige	opslag.	Kommentarerne	er	overvejende	

positive,	men	der	er	også	mange	kritiske	og	negative,	som	illustreret	nedenfor:	

	

	
Figur	8	Uddrag	af	kommentarspor	til	(MØ	07-06-2015)	



	 32	

7.2.4 Opsamling	

Østergaard	brander	næsten	udelukkende	sig	selv	som	politiker	gennem	sine	Facebook-opslag,	frem	for	

også	at	inddrage	sin	personlighed.	Hans	overvejende	lange	politiske	opslag	giver	mulighed	for	ethos-

dannelse	gennem	phronesis,	da	han	herigennem	fremstiller	sig	selv	som	vidende	og	kompetent	på	de	

politiske	områder	han	kommunikerer	om.	De	mange	politiske	opslag,	der	appellerer	til	modtagernes	

følelser	skaber	også	mulighed	for	dannelse	af	et	holdningsfællesskab,	hvilket	er	en	forudsætning	for	

eunoia.	Omvendt	skades	forudsætningen	for	phronesis	og	eunoia	af	hans	manglende	udnyttelse	af	

Facebooks	interaktionsmuligheder,	da	han	således	risikerer	at	udvise	manglende	forståelse	for	

kommunikationssituationen	og	samtidig	risikerer	ikke	at	fremstå	lydhør	overfor	modtagerne.	Gennem	

fremstillingen	af	sine	politiske	holdninger	skaber	han	konsistens	mellem	sin	egen	branding	og	partiets	

ideologi,	mens	de	mange	politiske	opslag,	der	tager	udgangspunkt	i	en	specifik	gruppe	mennesker,	som	

eksempelvis	asylansøgerne,	er	konsistent	med	De	Radikales	beskrivelse	af	sig	selv,	som	et	parti,	der	sætter	

mennesker	i	fokus.	Østergaard	skaber	således	mulighed	for	at	fremstå	med	et	autentisk	personlig	brand	i	

forhold	til	Det	Politiske	Tilbud,	mens	hans	troværdighed	i	forhold	til	ethos-dannelse	delvist	er	til	stede,	men	

kunne	øges	gennem	større	udnyttelse	af	Facebook	som	det	medie,	der	omgiver	

kommunikationssituationen.	Eksempelvis	gennem	inddragelse	af	modtagerne,	der	kunne	vise	en	højere	

grad	af	respekt	og	velvilje	overfor	tilhørerne.	

	

7.3 Søren	Pape	Poulsen	

7.3.1 Parti/organisation	

Det	Konservative	Folkeparti	beskriver	sig	selv	som	et	parti,	der	gennem	deres	over	100-årige	historie	har	

været	med	til	at	præge	det	danske	samfund.	De	har	historisk	lagt	vægt	på	at	trække	i	retning	af	et	mere	

solidt	forsvar,	en	mindre	offentlig	sektor	og	et	mindre	skattetryk.	De	har	med	egne	ord	været	med	til	at	

skabe	en	mentalitetsændring	i	samfundet,	der	bl.a.	har	gjort	det	mere	acceptabelt	at	stille	krav	til	borgere	

på	offentlige	ydelser	og	gjort	privatisering	af	offentlige	opgaver,	som	eksempelvis	brug	af	privathospitaler	

og	private	leverandører,	legitime	og	mere	almindelige	(Det	Konservative	Folkeparti,	u.å.	a).	

	

7.3.2 Ideologi/Politik	

Det	Konservative	Folkeparti	fremlægger	selv	sin	konservative	ideologi,	konservatisme,	som	ønsket	om	

forbedring	og	fornyelse	af	samfundet	gennem	bevarelse	af	det	bedste	af	den	eksisterende	tradition	og	

erkendelse.	De	ser	konservatismen	som	liggende	mellem	det	de	kalder	hæmningsløs	kapitalisme	og	

socialdemokratisk	planøkonomi,	samt	mellem	”	det	socialdemokratiske	samfunds	lovjungle	og	liberalismens	

junglelov”	(Konservative,	u.å.	b).	De	mener,	at	menneskets	mulighed	for	at	forme	sin	egen	tilværelse	

begrænses,	hvis	staten	har	for	meget	magt	og	understreger	hermed	partiets	historiske	afstandstagen	til	

statens	indblanding	i	borgernes	liv.	De	ønsker	en	stat,	hvis	magt	rækker	så	lidt	ind	i	borgernes	privatliv	som	
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muligt.	De	går	således	ind	for	frihed	under	ansvar	og	har	menneskets	rettigheder	og	den	enkeltes	frihed	til	

selv	at	forme	sin	tilværelse,	i	respekt	for	andres	ret	til	at	gøre	det	samme,	i	centrum	(ibid).	

	

7.3.3 Partilederen	

Pape	anvender	med	70%	hovedsageligt	Den	Politiske,	og	dernæst	Opfordringer	til	modtagerne	med	63%,	

Valgkampen	Indefra	med	53%	og	Angreb	med	23%,	jf.	bilag	3.	

	

7.3.3.1 Politiske	Opfordringer	til	Modtagerne	

Pape	anvender	hovedsageligt	kategorien	Den	Politiske,	ofte	i	kombination	med	enten	Opfordringer	til	

Modtagerne	eller	Valgkampen	Indefra.	Han	benytter	sig	i	høj	grad	af	Facebooks	mulighed	for	at	dele	

indhold	fra	andre	medier	ved	at	linke	til	artikler	og	især	egne	blogindlæg	i	sine	opslag,	og	bruge	dem	som	

afsæt	for	at	fortælle	om	sin	egen	politiske	holdning	og	vision.	Herved	anvender	han	Facebook	til	at	sætte	

fokus	på	de	historier	i	de	traditionelle	medier,	som	han	finder	vigtige,	og	til	at	øge	eksponeringen	af	sine	og	

partiets	politiske	holdninger.	Et	eksempel	herpå	er	opslaget	om	afskaffelse	af	arveafgift	(Figur	9):	Her	

understreger	han	sin	vision	om	at	afskaffe	arveafgiften	ved	både	at	skrive	om	det	i	opslagets	tekst	og	linke	

til	sit	sin	egen	blog	på	TV2,	der	omhandler	emnet.	I	mange	af	denne	type	opslag	forsøger	han	at	opbygge	et	

holdningsfællesskab	med	modtagerne	gennem	stærke	appeller	til	deres	følelser.	Han	appellerer	

eksempelvis	til	modtagernes	forargelse,	indignation	og	følelse	af	uretfærdighed,	ved	at	omtale	arveafgiften	

som	”dødsskatten”	og	forsøge	at	tegne	et	billede	af	staten	som	en	grisk	enhed,	der	kommer	og	kræver	

penge	ind	ved	ens	bedsteforældres	dødsleje:		
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Figur	9	(SPP	14-06-2015c)	

På	den	måde	skaber	han	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia,	mens	hans	udnyttelse	af	

Facebooks	mulighed	for	deling	af	eksternt	indhold	skaber	forudsætning	for	phronesis.	Forudsætningen	for	

phronesis	øges	yderligere	af,	at	han	med	inddragelsen	af	eksterne	medier	fremstiller	sig	selv	som	vidende	

og	kompetent	indenfor	de	politiske	områder	som	artiklerne	og	blogindlæggene	omhandler,	da	han	således	

viser	kendskab	til	områderne	og	præsenterer	bud	løsninger	af	eventuelle	problemer.	Gennem	delingen	af	

blogs	og	artikler	han	selv	indgår	i,	giver	han	ligeledes	de	af	modtagerne	som	klikker	ind	på	linket,	et	indblik	i	

sin	moralske	karakter	–	en	forudsætning	for	arete.	Kommentarsporet	til	ovenstående	opslag	illustrerer,	at	

etableringen	af	holdningsfællesskab	og	troværdighed	kun	lykkedes	delvist.	Cirka	halvdelen	af	

kommentatorerne	giver	udtryk	for	enighed,	mens	resten	giver	udtryk	for	uenighed.	Enkelte	stiller	

spørgsmålstegn	ved	hans	troværdighed,	som	eksempelvis	Helle	Johnsen	og	Ole	Hertzum	(Figur	10)	,	dette	

kan	ses	som	udtryk	for	mistillid	til	hans	motiver	bag	forslaget:	
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Figur	10	Uddrag	af	kommentarspor	(SPP	14-06-2015c)	

Denne	brug	af	kategorien	Opfordringer	til	Modtagerne	tyder	på	en	bevidst	strategi	om	eksponering	af	sine	

politiske	holdninger	til	så	bredt	et	publikum	som	muligt.	Muligheden	for	eksponering	kunne	sandsynligvis	

øges,	hvis	han	eksplicit	inviterede	modtagerne	til	at	dele	opslaget,	hvilket	ligeledes	kunne	øge	hans	

mulighed	for	ethos-dannelse	gennem	både	phronesis	og	eunoia,	da	han	således	kunne	fremstå	mere	

kompetent	i	sin	brug	af	Facebook	og	udvise	respekt	og	velvilje	overfor	modtagerne.	Antallet	af	likes	

indikerer,	at	modtagerne	værdsætter	den	høje	brug	af	politiske	opslag:	disse	er	langt	de	mest	likede.	De	

politiske	opslag	tiltrækker	dog	også	stor	opmærksomhed	fra	kritiske	modtagere	som	benytter	

kommentarfeltet	til	at	udtrykke	deres	uenighed.	Der	opstår	således	stærk	debat	mellem	de	af	modtagerne	

som	er	enige	og	uenige	i	de	holdninger	Pape	præsenterer.	

	

Omvendt	er	tonen	overvejende	positiv	og	støttende	i	kommentarfelterne	til	de	af	hans	opslag,	der	

indeholder	angreb	på	Papes	politiske	modstandere,	samt	opslag	i	Valgkampen	Indefra,	hvilket	indikerer,	at	

han	herigennem	formår	etablere	eller	forstærke	et	holdningsfællesskab	med	modtagerne.	Eksempelvis	blev	

et	opslag	i	forbindelse	med	et	besøg	på	Høvelte	Kasserne	overvejende	positivt	modtaget	blandt	

modtagerne	i	kommentarsporet.	Opslaget	bestod	af	et	billede	af	flagstangen	foran	kasernen	med	flaget	

hejst,	ledsaget	af	teksten:	

	

”Dannebrog	lyste	smukt	op	i	gråvejret,	da	jeg	besøgte	Høvelte	Kaserne	tidligere	i	dag.	Hvor	heldigt	er	det	

lige,	at	vi	har	verdens	smukkeste	flag?	

	

Glædelig	Valdemarsdag	J”	

(SPP	15-06-2015).	
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Kommentarsporet	indikerer,	at	han	formår	at	danne	et	holdningsfællesskab	med	en	del	af	modtagerne	på	

baggrund	af	glæden	ved	det	danske	flag	og	Danmark	som	nation,	mens	nogle	enkelte	også	mindes	deres	

soldatertid	på	kasernen:	

	

	
Figur	11	Uddrag	af	kommentarspor	til	(SPP	15-06-2015)	

	
7.3.4 Opsamling	

Pape	anvender	hovedsageligt	sin	Facebook-side	til	at	brande	sig	på	sine	politiske	holdninger	med	opslag	

som	skaber	mulighed	for	ethos-dannelse	gennem	arete,	eunoia	og	phronesis:	Delingerne	af	politisk	indhold	

giver	indtryk	af	hans	moralske	karakter	og	skaber	mulighed	for	etablering	af	holdningsfællesskab,	mens	

hans	udnyttelse	af	Facebooks	muligheder	gennem	deling	af	indhold	fra	andre	medier	fremstiller	ham	som	

kompetent	indenfor	kommunikationssituationen	og	vidende	indenfor	de	politiske	emner	han	skriver	om.	

Hans	forudsætning	for	skabelse	af	phronesis	og	eunoia	kunne	dog	øges	ved	yderligere	at	inddrage	

modtagerne	gennem	opfordringer	til	involvering,	samt	ved	selv	at	svare	på	kommentarer.	Han	skaber	

hovedsageligt	konsistens	mellem	de	tre	elementer	i	Det	Politiske	Tilbud	gennem	sin	overvejende	

professionelle	branding	af	sig	selv	og	sine	politiske	holdninger	om	eksempelvis	en	mindre	indgribende	stat,	

hvilket	er	konsistent	med	partiets	ideologi	og	beskrivelse	af	sig	selv.	Hans	vinkling	af	sine	aktiviteter	i	

valgkampen,	som	eksempelvis	opslaget	om	Dannebro	og	Høvelte	Kasserne	øger	denne	konsistens,	i	dette	

tilfælde	ved,	at	være	konsistent	med	partiets	fokus	på	deres	lange	historie	og	deres	historiske	kamp	for	et	

solidt	forsvar.	Han	har	dermed	forudsætning	for	at	fremstå	autentisk	og	i	sin	branding,	mens	hans	

forudsætning	for	troværdighed	er	til	stede,	men	kunne	øges	yderligere.	

	

7.4 Pia	Olsen	Dyhr	

7.4.1 Parti/organisation	

SF	står	for	Socialistisk	Folkeparti,	der	beskriver	sig	selv	som	et	moderne	grønt	venstrefløjsparti	med	afsæt	i	

bl.a.	arbejderbevægelsen	og	de	folkelige	bevægelser	for	fred,	nedrustning,	ligestilling	og	miljø.	De	lægger	

vægt	på	et	stærkt	medlemsdemokrati,	hvor	alle	har	mulighed	for	at	påvirke	beslutningerne	og	udviklingen	
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af	partiets	politik	(SF,	2012).	Deres	ideologi	afspejler	sig	i	størrelsen	på	medlemmernes	kontingenter:	de	

angiver	på	deres	hjemmeside,	at	dem	der	tjener	mest	også	betaler	mest	(SF	u.å).		

	

7.4.2 Idedologi/Politik	

SF	bekender	sig	til	demokratisk	socialisme	og	lægger	vægt	på	frihed,	fællesskab,	lighed	og	tryghed.	De	tager	

afstand	fra	kapitalismen,	som	de	mener	skaber	ulighed	og	social	uretfærdighed,	samt	lægger	pres	på	

samfundets	sociale	sammenhængskraft	og	naturgrundlag.	SF	kæmper	både	mod	denne	ressourcemæssige	

ulighed	og	den	ulighed,	som	skabes	af	forskelle	i	eksempelvis	uddannelse	og	position	på	arbejdsmarkedet,	

som	de	mener	fører	til	ulighed	i	indflydelse	på	samfundsudviklingen	og	egen	livssituation.	For	at	skabe	

mere	lighed	går	de	ind	for,	at	de	mest	velstående	skal	afstå	privilegier	til	de	mindre	privilegerede,	både	i	

form	af	magt,	resurser	og	velstand.	De	går	således	ind	for	en	stærk	stat,	der	kan	stå	for	denne	omfordeling,	

samt	regulere	markedet	(SF,	2012).	

	

7.4.3 Partilederen	

Olsen	Dyhr	benytter	sig	med	hh.	67%,	66%	og	66%	af	opslagene	ligeligt	af	Opfordringer	til	Modtagerne,	Den	

Politiske	og	Valgkampen	Indefra,	jf.	bilag	4.		

	

7.4.3.1 Politisk	identifikation	

Olsen	Dyhr	bruger	hovedsageligt	Valgkampen	Indefra	som	afsæt	for	sine	politiske	holdninger.	For	eksempel	

i	et	opslag	(Figur	12)	,	hvor	hun	anvender	et	konkret	besøg	hos	en	lastbilchauffør	som	platform	for	sin	

politiske	holdning	til	social	dumping	indenfor	lastvognsbranchen	og	generelt:	

	

	
Figur	12	(POD	06-06-2015c)	

Gennem	denne	type	opslag	fremstiller	hun	sig	selv	som	en	politiker,	der	kan	identificere	sig	med	og	kender	

til	vælgernes	virkelighed,	hvilket	skaber	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	phronesis	og	eunoia.	Hun	

bruger	således	Harald	som	et	billede	på	alle	de	lastbilchauffører	og	folk	i	relaterede	job,	der	er	berørt	af	

social	dumping	–	en	strategi	som	kendetegner	en	stor	del	af	hendes	politiske	opslag.	Modtagernes	

reaktioner	på	dette	opslag	er	dog	meget	blandede:	ovenstående	eksempel	er	hendes	tredje	mest	likede,	
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men	i	kommentarsporet,	er	kommentarerne	hovedsageligt	kritiske,	hvilket	indikerer,	at	hun	trods	

opfyldelse	af	teoriens	forudsætninger	for	ethos-dannelse	i	forhold	til	phronesis	og	eunoia	i	opslaget,	ikke	

lykkedes	med	ethos-dannelsen	blandt	en	del	af	modtagerne.	De	to	første	kommentarer	i	nedenstående	

uddrag,	indikerer,	at	de	på	baggrund	af	SF	og	Olsen	Dyhrs	tidligere	førte	politik,	ikke	opfatter	hendes	

bekymring	ang.	social	dumping	som	oprigtig,	hvilket	kan	skade	hendes	forudsætning	for	eths-dannelse	

gennem	arete:	

	
Figur	13	Uddrag	af	kommentarspor	til	(POD	06-06-2015c)	

Denne	type	opslag,	hvor	hun	fortæller	om	besøg	hos	mennesker,	virksomheder,	organisationer	eller	steder,	

som	er	relevante	for	hendes	politiske	holdninger	er	i	tråd	med	et	koncept	hun	lancerer	på	Facebook	i	

valgkampens	start,	der	handler	om,	at	hun	vil	mødes	med	en	række	danskere	og	diskutere	politik:	

	

”Valgkampen	skal	ikke	bare	være	valgmøder	og	en	snak	med	andre	politikere.	Jeg	vil	gerne	mødes	med	jer	-	

så	de	næste	uger	møder	jeg	12	danskere	over	12	tallerkener	mad	til	en	snak	om,	hvor	Danmark	skal	hen,	og	

hvad	vi	bør	investere	i.	Fra	pædagoger	og	pensionister	til	adm	direktører	og	aktivister	-	det	er	jer	der	er	

hverdagens	eksperter.	Og	jeg	vil	gerne	vide,	hvad	I	mener.	Hvis	I	har	forslag	til	en,	som	jeg	skal	dele	brød	

med	-	så	meld	gerne	ind	#stemsf”	(POD	01-06-2015b).		

	

Her	inviterer	hun	modtagerne	til	at	komme	med	forslag	til,	hvem	hun	skal	mødes	med.	På	den	måde	

involverer	hun	modtagerne	i	sin	kampagne	og	udtrykker	ønske	om	høre	netop	deres	ønsker	til,	hvad	hun	

bør	fokusere	på	i	sin	politik.	Det	skaber	mulighed	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia,	da	hun	på	den	måde	

fremstår	som	om	hun	tager	modtagerne	alvorligt	og	er	lydhør	overfor	deres	holdninger.	Dette	understreges	

ved,	at	hun	selv	blander	sig	i	kommentarsporet	og	på	den	måde	viser,	at	hun	ser	hvad	de	skriver	og,	at	hun	

er	oprigtigt	interesseret	i	deres	holdninger	og	forslag	–	en	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete.	

Med	sin	opfordring	til	dialog	udnytter	hun	her	Facebooks	interaktionsmuligheder,	hvilket	kan	give	indtryk	
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af,	at	hun	er	vidende	og	kompetent	indenfor	brugen	af	Facebook	som	ramme	for	

kommunikationssituationen:	

	

	
Figur	14	Uddrag	af	kommentarspor	til	(POD	01-06-2015b)	

Ovenstående	uddrag	af	kommentarsporet	indikerer,	at	modtagerne	tager	godt	imod	denne	opfordring:	

Stort	set	alle	kommentarerne	er	positive	og	opslaget	er	hendes	15.	kommenterede.		

	

7.4.4 Opsamling	

Olsen	Dyhr	anvender	hovedsageligt	Den	Politiske	og	Valgkampen	Indefra	og	ofte	i	kombination	med	

hinanden.	På	den	giver	hun	samtidig	vælgerne	et	indblik	i	sine	aktiviteter	i	valgkampen	og	i	sine	politiske	

holdninger.	Denne	kobling	mellem	eksempelvis	besøg	hos	borgere	og	politiske	sager,	der	berører	netop	

dem,	skaber	mulighed	for	ethos-dannelse	gennem	phronesis	og	eunoia,	da	hun	således	fremstiller	sig	selv	

som	vidende	på	området	og	som	værende	lydhør	og	oprigtigt	interesseret	borgernes	bekymringer.	Denne	

mulighed	for	eunoia	øges	med	hendes	involvering	af	modtageren	i	de	opslag,	hvor	hun	opfordrer	til	dialog	

og	inddragelse.	Inddragelsen	af	borgerne	som	afsæt	for	sin	politiske	holdning	og	modtagerne	på	Facebook	

er	konsistent	med	SFs	beskrivelse	af	sig	selv	som	et	parti	med	stærkt	medlemsdemokrati	og	mulighed	for	

alle	til	at	påvirke	udviklingen	af	partiets	politik.	Hendes	fokus	på	at	mødes	med	danskere	fra	alle	

samfundslag	er	ligeledes	i	overensstemmelse	med	partiets	ideologiske	vægt	på	lighed.	Hendes	brug	af	

Facebook	skaber	således	mulighed	for	at	fremstå	som	troværdig	og	med	et	autentisk	personligt	brand	på	

sin	Facebook-side.	
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7.5 Anders	Samuelsen	

7.5.1 Parti/organisation	

Liberal	Alliance	blev	stiftet	under	navnet	Ny	Alliance	i	2007	af	blandt	andre	Samuelsen,	men	skiftede	året	

efter	navn	til	det	nuværende	og	udformede	et	nyt	partiprogram	med	større	fokus	på	liberal	politik.	Året	

efter	igen	blev	Samuelsen	partileder	og	partiet	blev	lagt	sammen	med	et	nystiftet	borgerligt	parti	af	Simon	

Emil	Ammitzbøll.	Partiet	havde	således	en	tumult	start	og	lå	i	et	par	år	under	spærregrænsen	i	

meningsmålingerne,	men	fik	alligevel	næsten	fordoblet	sine	mandater	i	Folketinget	ved	det	efterfølgende	

folketingsvalg	i	2011	(Liberal	Alliance,	u.å).		

	

7.5.2 Ideologi/Politik	

Liberal	Alliance	beskriver	sig	selv	som	et	liberalt	parti,	der	bygger	på	personlig	frihed	og	personligt	ansvar	–	

frihed	til	at	leve	som	man	vil,	i	respekt	for	andres	ret	til	det	samme,	og	til	at	disponere	over	sine	egne	

resurser,	samt	ansvar	for	egne	succeser	og	fiaskoer.	Samfundet	skal	tage	vare	på	de	borgere,	der	ikke	kan	

klare	sig	selv,	men	herudover	mener	de,	at	meget	bureaukrati	kan	afvikles,	hvis	staten	ikke	skal	omfordele	

så	store	summer	mellem	velfungerende	og	selvforsørgende	borgere.	De	sætter	således	personlig	frihed	

over	økonomisk	lighed	og	mener,	at	alle	har	fordel	af	vækst,	velstand	og	fremgang.	Desuden	ønsker	de	et	

frit	marked	uden	indblanding	fra	det	offentlige	(Liberal	Alliance,	u.å.	b).	

	

7.5.3 Partileder	

Langt	de	fleste	af	Samuelsens	opslag,	87%,	tilhører	Valgkampen	Indefra,	mens	hh.	61%,	22%	og	19%	

tilhører	Opfordringer	til	Modtagerne,	Humor	og	Den	Politiske,	jf.	5.		

	

7.5.3.1 Den	professionelle	Valgkampen	Indefra	og	stemningsopbygning	

Samuelsen	anvender	Valgkampen	Indefra	til	at	give	modtagerne	et	indblik	bag	scenen	i	valgkampens	

aktiviteter	og	arbejdsgange,	ofte	med	en	professionel	vinkel,	som	fx	opslag	fra	bag	kameraerne	i	

forbindelse	med	tv-optrædener	og	interne	møder	med	Liberal	Alliances	øvrige	kandidater	og	

medarbejdere.	Denne	mere	professionelle	brug	af	Valgkampen	Indefra,	skaber	i	lighed	med	hans	

forholdsvis	få	politiske	opslag,	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	phronesis,	da	han	således	

fremstiller	sig	selv	som	en	kompetent	og	arbejdsom	politiker	og	partileder.	Denne	type	opslag	kan	ses	som	

en	strategi	om,	at	fremstå	åben	og	oprigtig,	da	mange	af	opslagene	er	fra,	eller	beskriver	arbejdssituationer	

og	praksisser,	i	Liberal	Alliances	valgkamp.	Det	er	eksempelvis	opslag,	der	beskriver	hans	dagsprogram	eller,	

hvordan	han	holder	møder	med	de	andre	involverede	i	kampagnen.	Denne	åbenhed	og	gennemsigtighed	

kan	skabe	forudsætning	for	at	blive	opfattet	som	oprigtig	og	ærlig	–	en	forudsætning	for	arete.	

Nedenstående	er	et	eksempel	på,	hvordan	han	giver	modtagerne	et	indblik	i	et	mobilmøde	med	kollegaen	

Simon	Emil	Ammitzbøll,	tilsyneladende	midt	i	morgenmaden:	
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Figur	15	(AS	02-06-2015a)	

Opslaget	illustrerer	samtidig	en	anden	tendens	i	hans	brug	af	Valgkampen	Indefra:	En	slags	

stemningsopbygning	gennem	partiets	resultater	i	meningsmålinger,	der	viser	stigende	tilslutning	til	partiet	

valgkampen	igennem.	Denne	stemningsopbygning	gennem	resultater	af	meningsmålinger	fortsætter	til	og	

med	selve	valgdagen,	hvor	meningsmålingen	skiftes	ud	med	resultaterne	fra	den	første	exitpoll	(18-06-

2015e).	Inddragelsen	af	målingsresultater	kan	være	med	til	at	skabe	forudsætning	for	dannelse	af	en	fælles	

identitetsfølelse	blandt	de	af	modtagerne,	der	støtter	Samuelsen	og	Liberal	Alliance.	Dette	skaber	

forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia.	Modtagenes	interaktioner	med	denne	type	opslag	

indikerer,	at	forsøget	på	etablering	af	holdningsfællesskab	lykkedes,	da	denne	type	opslag	er	blandt	de	

mest	likede.			

	

Målingsresultaterne	kan	ligeledes	ses	som	en	slags	resultat	af	de	mange	involverede	i	valgkampens	indsats;	

Samuelsen	bruger	således	i	enkelte	opslag	målingsresultatet	som	afsæt	for	at	takke	de	modtagere,	der	er	

positivt	stemt	overfor	ham	og	partiet,	som	eksempelvis	nedenstående	opslag:		

	

”Hold	på	hat	og	briller:	

9,3	i	JP...!!		

All-time-high	på	ALLE	måder!	

Tak	fordi	DU	hjælper	med	at	fortælle	om	LA	og	de	positive	ændringer	vi	vil	for	Danmark.	
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Det	er	en	uvurderlig	hjælp!”	(09-06-2015e).	

	

Her	takker	han	også	alle	de	modtagere,	som	støtter	op	om	ham	og	partiet,	men	som	ikke	er	direkte	

involveret	i	kampagnen.	Han	fremstår	således	inkluderende	overfor	alle	typer	af	støtter,	og	viser,	at	han	

sætter	pris	alle	de	positive	kommentarer	og	de	modtagere,	der	hjælper	med	at	svare	på	spørgsmål	om	

Liberal	Alliances	politik	i	kommentarsporerne	og	i	virkeligheden	udenfor	Facebook.	Det	styrker	hans	

forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia	og	illustrerer,	hvordan	Facebooks	skiftende	

afsender/modtagerforhold	og	indlejrede	interaktionsmuligheder	kan	være	en	fordel	for	politikernes	

udbredelsen	af	deres	budskaber.	Kommentarsporet	til	ovenstående	eksempel	illustrer	dette	og	indikerer,	

at	stemningsopbygningen	og	etableringen	af	en	fællesidentitetsfølelse	for	en	stor	del	af	modtagerne	er	

lykkes.	Langt	hovedparten	af	kommentarerne	er	positive	og	nogle	skriver	endda,	at	de	allerede	har	

brevstemt	på	partiet:	

	
Figur	16	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(AS	09-06-2015e)	

Denne	stemningsopbygning	kan	sammenlignes	med	stemningen	til	store	sportsbegivenheder.	For	eksempel	

udtrykker	en	bruger	ønsket	om	at	Liberal	Alliance	”lammetæver	alle”	ved	valget	(Figur	16).	Denne	fælles	

identitetsfølelse	skaber	ligeledes	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia	ved	at	skabe	en	et	

holdningsfællesskab	blandt	de,	der	sympatiserer	med	Samuelsen	og	Liberal	Alliance.	Ovenstående	opslag	er	

desuden	det	11.	mest	likede,	mens	i	alt	4	af	hans	20	mest	likede	opslag	ligeledes	indeholder	resultater	af	

meningsmålinger.	Dette,	samt	indholdet	af	kommentarsporerne	til	de	udvalgte	eksempler,	indikerer	at	han	

lykkes	med	at	skabe	eller	fastholde	et	holdningsfællesskab	med	en	stor	del	af	modtagerne.	
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7.5.3.2 Fundraising	

Anders	Samuelsen	benytter	som	den	eneste	af	de	undersøgte	partiledere	i	høj	grad	Facebook	til	

fundraising,	ved	at	opfordre	modtagerne	til	at	støtte	Liberal	Alliances	kampagne	økonomisk.	Denne	

anvendelse	af	kategorien	Opfordringer	til	Modtagerne	kan,	udover	at	skaffe	penge	til	partiets	kampagne,	

også	ses	som	en	slags	stemningsopbygning	og	forsøg	på	etablering	af	holdningsfællesskab	med	

modtagerne,	hvor	de	kan	samles	om	deres	ønske	om	at	opnå	det	bedst	mulige	valg	for	Liberal	Alliance.	I	

nedenstående	eksempel	gør	Samuelsen	opmærksom	på,	at	daværende	direktør	for	Saxo	Bank,	Lars	Seier	

Christensen,	har	lovet	at	supplere	det	indsamlede	beløb	og	give	et	beløb	pr.	deling	af	videoen	i	opslaget:	

	

”	Opdatering:	

Så	er	det	tid	til	igen	at	flå	nogle	slanter	ud	af	bankdirektøren!		

Lars	har	lige	lovet	indtil	midnat	søndag	at	supplere	alle	mobilepay	på	61624949	op	med	10%	OG	give	10	kr	

pr	deling	af	videoen!	

[…]	

Hjælp	mig	og	LA.	Tak.	Dit	bidrag	og	kontante	støtte	betyder	mere	end	du	tror.	

DEL	og	lad	os	komme	endnu	længere	ud.”	(AS	05-06-2015e).	

	

Denne	brug	af	Facebook	skaber	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	phronesis	og	eunoia,	da	han	her	

udnytter	Facebooks	interaktionsmuligheder	og	inddrager	modtagerne	i	kampagnen	ved	at	opfordre	dem	til	

at	støtte	partiet	gennem	donation	eller	ved	at	dele	opslaget.	Kommentarerne	er	overvejende	positive	og	

illustrerer,	i	stil	med	forgående	eksempel,	at	etableringen	af	holdningsfællesskabet	og	

stemningsopbygningen	lykkes.	Dog	er	der	også	en	del	kritikere	blandt	kommentatorerne,	der	bl.a.	kritiserer	

Samuelsen	for	at	bede	om	penge	(Figur	17	&	Figur	18:		

	

	
Figur	17	Uddrag	af	kommentarspor	til	(AS	05-06-2015e)	
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Figur	18	Uddrag	af	kommentarspor	til	(AS	05-06-2015e)	

7.5.4 Opsamling	

Samuelsen	brander	sig	i	høj	grad	på	åbenhed	og	arbejdsomhed,	og	giver	gennem	sin	overvejende	brug	af	

Valgkampen	Indefra	modtagerne	et	indblik	i	sit	arbejde	i	valgkampen.	Han	udnytter	Facebooks	

interaktionsmuligheder	på	mange	forskellige	måder,	bl.a.	til	fundraising,	opfordringer	til	deling	af	opslag	og	

kommunikation	i	realtid	fra	møder.	På	den	måde	skaber	han	forudsætning	for	ehtos-dannelse	gennem	

phronesis	og	arete.	Han	forsøger	gennem	mange	af	sine	opslag	at	skabe	en	stemningsopbygning	til	valget	

og	etablere	et	holdningsfællesskab,	der	skaber	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia.	

	

Set	i	lyset	af	partiets	historie	med	årene	under	spærregrænsen	i	meningsmålingerne,	kan	

stemningsopbygningen	og	det	store	fokus	på	de	stigende	målingsresultater	ses	som	udtryk	for	en	oprigtig	

og	dybtfølt	glæde	over	den	stigende	opbakning	til	partiet.	Det	skaber	mulighed	for	ethos-dannelse	gennem	

arete,	da	han	således	viser	sine	menneskelige	egenskaber,	og	skaber	konsistens	med	partiet	i	Det	Politiske	

Tilbud.	Dette	sammenholdt	med	fremstillingen	af	sig	selv	som	flittig	og	arbejdsom	kan	desuden	ses	som	

konsistent	med	partiets	ideologi	om,	at	man	selv	er	ansvarlig	for	sine	successer	og	fiaskoer.	På	den	måde	

skaber	han	mulighed	for	at	fremstå	troværdig	og	med	et	autentisk	personligt	brand	på	Facebook.	

	

7.6 Kristian	Thulesen	Dahl	

7.6.1 Parti/organisation	

Dansk	Folkeparti	blev	stiftet	af	udbrydere	fra	Fremskridtspartiet	i	1995,	af	blandt	andre	tidligere	formand	

for	partiet,	Pia	Kjærsgaard	og	Thulesen	Dahl,	der	blev	formand	for	partiet	i	2012.	

De	beskriver	sig	selv	som	et	parti,	der	er	stolte	af	og	elsker	deres	fædreland	Danmark	og	føler	med	egne	

ord	en	historisk	forpligtelse	til,	at	”værne	om	landet,	folket	og	den	danske	arv”	(Dansk	Folkeparti,	u.å.).	

	

7.6.2 Ideologi/Politik	

Dansk	Folkepartis	mål	er	at	”	at	hævde	Danmarks	selvstændighed,	at	sikre	det	danske	folks	frihed	i	eget	

land	samt	at	bevare	og	udbygge	folkestyre	og	monarki”	(Dansk	Folkeparti,	2002).	I	denne	frihed	ligger,	at	
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danskerne	skal	have	mulighed	for	at	klare	og	bestemme	over	sig	selv,	men	at	staten	skal	være	forpligtet	til	

at	hjælpe	og	støtte	danskere,	der	har	det	svært.	De	mener,	at	vi	har	et	ansvar	overfor	hinanden	som	folk	og	

at	den	danske	kultur	og	kulturarv,	som	de	mener	kristendommen,	monarkiet	og	folkekirken	er	en	vigtig	del	

af,	skal	bevares	og	styrkes	(ibid).	

	

7.6.3 Partileder	

Thulesen	Dahl	anvender	med	58%	af	opslagene	hovedsageligt	Den	Politiske,	mens	kategorierne	

Valgkampen	Indefra	og	Opfordringer	til	modtagerne	udgør	henholdsvis	52%	og	49%	af	hans	opslag,	jf.	6.	

	

7.6.3.1 Politik	og	opfordringer	til	dialog	

Thulesen	Dahl	giver	gennem	Den	Politiske	modtagerne	et	indblik	i,	hvad	han	står	for	som	politiker	og	

forsøger	at	overbevise	dem	om,	at	de	skal	vælge	den	politik	han	står	for	frem	for	modstandernes.	Den	høje	

brug	af	politiske	opslag	kan	ses	som	forsøg	på	at	fremstille	sig	selv	som	en	vidende	og	kompetent	politiker,	

hvilket	er	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	phronesis.	Eksemplet	nedenfor,	der	handler	om	

grænsekontrol,	illustrer	dette	og	indeholder	desuden	en	opfordring	til	dialog	ved	at	spørge,	hvorvidt	

modtagerne	er	enige:	

	

		
Figur	19	(KTD	28-05-2015b)	

Modtagernes	reaktioner	indikerer,	at	spørgsmålet	om	grænsekontrol	og	indholdet	i	de	politiske	opslag	i	det	

hele	taget,	er	vigtigt	for	dem.	Hans	mest	likede	opslag	(Figur	19)	omhandler	for	eksempel	grænsekontrol,	

hvilket	det	næstmest	liked	også	gør.	I	det	hele	taget	er	det	kun	fem	af	de	30	mest	likede	opslag,	der	slet	

ikke	omhandler	politik.		Antallet	af	kommentarer	til	opslaget	indikerer	ligeledes,	at	en	stor	del	af	
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modtagerne	værdsætter	opfordringen	til	ytre	deres	mening,	da	opslaget	ligeledes	er	hans	mest	

kommenterede.	Opfordringerne	til	dialog	kan	være	med	til	at	skabe	forudsætning	for	ethos-dannelse	

gennem	eunoia,	da	det	kan	skabe	et	billede	af	en	afsender	der	lytter	og	tager	modtagernes	holdninger	

alvorligt.	Dog	viser	kommentarsporet,	at	det	langt	fra	er	alle	kommentatorerne,	der	er	enige	med	Thulesen	

Dahl	i	spørgsmålet	om	grænsekontrollen,	da	der	umiddelbart	er	næsten	lige	mange	kommentarer	for	og	

imod	(Figur	20).		

	
Figur	20	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(KTD	28-05-2015b)	

Thulesen	Dahl	deltager	dog	ikke	selv	i	debatten	i	kommentarsporet,	hvilket	indikerer	at	opfordringen	til	

dialog	kun	er	en	opfordring	til	modtagerne	om,	at	gå	i	dialog	med	hinanden	og	ikke	med	ham.	Dermed	

udnytter	han	tilsyneladende	ikke	Facebooks	mulighed	for	at	indgå	i	åben	dialog	med	modtagerne,	hvilket	

kunne	have	styrket	hans	forudsætning	for	ethos-dannelse	yderligere,	da	han	således	i	endnu	højere	grad	

ville	fremstå	som	værende	interesseret	i	og	åben	overfor	modtagernes	holdninger.	Han	risikerer	således	at	

modtagerne	vil	opfatte	ham	som	overfladisk	og	uoprigtig,	hvilket	vil	skade	hans	forudsætninger	for	ethos-

dannelse.	
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En	del	af	Thulesen	Dahls	politiske	opslag	–	en	femtedel	af	alle	hans	opslag	–	indeholder	også	angreb	på	især	

Thorning,	Østergaard	eller	regeringen	som	helhed.	Denne	type	opslag	kan	ses	som	forsøg	på	etablering	af	

holdningsfællesskab	med	de	af	modtagerne,	som	også	er	politisk	uenige	med	regeringen	ved,	at	de	således	

kan	samles	om	denne	modstand.	

	

7.6.3.2 Valgkampen	Indefra	

Knap	halvdelen	af	Thulesen	Dahls	opslag	tilhører	kategorien	Valgkampen	Indefra,	hvor	han	hovedsageligt	

fortæller	om	sine	aktiviteter	i	valgkampen	og	lægger	billeder	op	fra	uddelingsaktioner	og	andre	

arrangementer.		

	

Nedenstående	eksempel	er	et	af	de	få,	der	omhandler	Thulesen	Dahl	som	person,	hvor	han	her	fortæller	

han	om	sit	besøg	i	Aftenshowet	og	opfordrer	via	et	link	til	DRs	hjemmeside,	modtagerne	om	at	læse	mere	

om	besøget,	som	med	han	egne	ord	bl.a.	omhandler	ham	selv	som	person,	samt	hans	barndom	(Figur	21).	

Opslaget	kan	ses	som	forsøg	på	ethos-dannelse	gennem	arete,	da	han	her	giver	følgerne	et	indblik	i	sine	

menneskelige	egenskaber	og	moralske	karakter,	hvilket	er	en	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	

arete:	

	
Figur	21	(KTD	16-06-2015a)	

Kommentarsporet	indikerer	(Figur	22),	at	en	del	af	modtagerne	finder	hans	optræden	i	programmet	meget	

troværdig,	men	det	indikerer	samtidig,	at	disse	kommentatorer	i	forvejen	var	positivt	indstillet	overfor	ham	

som	eksempelvis	Per	Albrechtsen,	der	skriver:	”I	har	min	stemme	som	altid”.	



	 48	

	
Figur	22	Uddrag	af	kommentarspor	til	(KTD	16-06-2015a)	

Det	er	således	ikke	sikkert,	at	Thulesen	Dahl	formår	at	overbevise	ikke-tilhængere	om	sin	troværdighed	

gennem	denne	type	opslag,	men	måske	i	stedet	skaber	forudsætning	for	at	øge	eller	bevare	sin	

troværdighed	blandt	sine	støtter.	Generelt	indikerer	antallet	af	likes,	at	modtagerne	synes	langt	bedre	om	

Thulesen	Dahls	politiske	opslag	end	om	rene	Valgkampen	Indefra:	Af	de	20	opslag	med	flest	likes	er	kun	tre	

i	kategorien	Valgkampen	Indefra,	mens	13	af	de	20	med	færrest	likes	tilhører	denne	kategori.	Denne	

kategori	er	samtidig	også	den	med	færrest,	men	umiddelbart	mest	positive	kommentarer,	hvilket	indikerer,	

at	opslag	i	Valgkampen	Indefra	ikke	i	samme	grad	aktiverer	kritikere	som	opslag	med	politisk	indhold.		

	

7.6.4 Opsamling	

Thulesen	Dahl	brander	sig	i	høj	grad	på	sin	og	partiets	politik,	hvilket	skaber	konsistens	mellem	de	tre	

elementer	i	Det	Politiske	Tilbud.	Eksempelvis	er	de	opslag,	der	omhandler	hans	ønske	om	grænsekontrol	i	

overensstemmelse	med	både	partiets	ideologi	og	partiets	beskrivelse	af	den	forpligtelse	de	mener	de	har	til	

at	værne	om	landet.	De	opslag,	der	ikke	omhandler	politik,	har	hovedsageligt	med	valgkampen	at	gøre,	

mens	kun	få	opslag	giver	et	billede	af	ham	som	person.	På	den	måde	skaber	han	hovedsageligt	

forudsætninger	for	ehtos-dannelse	gennem	phronesis	og	arete,	og	i	mindre	grad	gennem	eunoia.		

	

Antallet	af	likes	på	hans	opslag	indikerer,	at	hans	modtagerne	værdsætter	det	høje	fokus	på	politik,	da	

langt	de	fleste	af	hans	mest	likede	opslag	har	et	politisk	indhold.	Disse	politiske	opslag	tiltrækker	også	

opmærksomhed	fra	de	mere	kritisk	indstillede	modtagere,	som	benytter	kommentarfeltet	til	at	udtrykke	

deres	uenighed.	Det	indikerer,	at	han	lykkes	med	at	etablere	et	holdningsfællesskab	på	baggrund	af	sin	

politik	med	en	del	af	modtagerne,	hvilket	skaber	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia.	Det	

indikerer	også,	at	en	del	af	modtagerne	danner	et	holdningsfællesskab	med	hinanden	på	baggrund	af	

uenighed	med	Thulesen	Dahl.	I	kommentarfelterne	til	de	politiske	opslag	foregår	der	således	en	heftig	
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debat	mellem	Thulesen	Dahls	ligesindede	og	modstandere.	Omvendt	er	tonen	hovedsageligt	positiv	og	

støttende	i	kommentarfelterne	til	opslag	i	Valgkampen	Indefra,	hvilket	indikerer,	at	han	herigennem	formår	

etablere	eller	forstærke	et	holdningsfællesskab	med	modtagerne.	Hans	forudsætning	for	ethos-dannelse	

gennem	eunoia	kunne	dog	øges,	hvis	han	selv	deltog	i	den	debat	han	opfordrer	til,	da	det	kunne	fremstille	

sig	selv	som	mere	lydhør	overfor	modtagerne.	

	

7.7 Lars	Løkke	Rasmussen	

7.7.1 Parti/organisation	

Venstre	lægger	i	deres	beskrivelse	af	sig	selv	vægt	på,	at	være	et	toneangivende	parti	i	dansk	politik	og	

fremhæver,	at	de	er	det	parti	med	flest	borgmestre	(Venstre	u.å	d).	Partiet	er	Danmarks	ældste,	dannet	af	

1800-tallets	liberale	grupper,	som	bl.a.	bestod	af	bønder	og	liberale	fra	byerne	(Venstre	u.å	a).	Venstre	har	

således	en	historisk	tilknytning	til	liberalismen	og	landbruget,	men	lægger	i	dag	vægt	på,	at	de	med	egne	

ord	har	opbakning	fra	et	bredt	udsnit	af	befolkningen,	og	nu	både	har	tilslutning	fra	befolkningen	i	byerne	

og	blandt	arbejdere	og	ufaglærte	(Venstre	u.å	c).	Den	historiske	tilknytning	til	liberalismen	afspejler	sig	også	

i	deres	navn	på	stemmesedlen	–	Danmarks	Liberale	Parti.	

7.7.2 Ideologi/Politik	

Venstre	bekender	sig	til	liberalismen,	der	i	ifølge	deres	beskrivelse	bygger	på	frihed	og	fællesskab	og	

menneskers	ret,	pligt	og	frihed	til	ansvar	for	eget	liv.	Det	personlige	ansvar	er	et	af	grundelementerne	i	den	

liberalistiske	ideologi.	De	mener	således,	at	det	enkelte	menneske	har	frihed	og	ret	til	at	skabe	sig	det	liv	de	

ønsker	-	forudsat,	at	det	ikke	krænker	andre	menneskers	tilsvarende	frihed.	Staten	skal	således	ikke	tage	

ansvar	for	eller	definere,	hvordan	borgerne	skal	leve	deres	liv.	Uden	det	personlige	ansvar	mener	de,	at	

mennesket	bliver	”umyndiggjort,	magtesløst	og	ansvarsløst”	(Venstre	u.å	b).	

 
Det	enkelte	menneske	står	dog	ikke	alene:	Mennesker,	der	kan	klare	sig	selv,	har	således	en	moralsk	

forpligtelse	til	at	bistå̊	de	mennesker,	der	ikke	kan	–	privat	og	via	samfundet	(Venstre,	2006).	

	

7.7.3 Partilederen	

Løkkes	benytter	med	74%	af	sine	opslag	Opfordringer	til	Modtagerne,	mens	Valgkampen	Indefra	og	Den	

Politiske	udgør	hh.	68%	og	49%	af	hans	opslag,	jf.	7.	

	

7.7.3.1 Involvering	gennem	Opfordringer	til	Modtagerne	

Løkke	anvender	hovedsageligt	opslag	i	kategorien	Opfordringer	til	Modtagerne,	oftest	kombineret	med	

Valgkampen	Indefra.	Han	opfordrer	i	høj	grad	modtagerne	til	at	læse	mere	om	en	sag	ved	at	henvise	til	

eksterne	links	og	til	at	følge	med	når	han	optræder	i	tv	ved	at	gøre	opmærksom	på	programmerne.	
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Gennem	disse	opfordringer	til	modtagerne	udnytter	Løkke	i	høj	grad	Facebooks	muligheder	for	involvering	

af	modtagerne	via	Facebooks	indlejrede	interaktionsmuligheder.	Han	opfordrer	desuden	modtagerne	til	at	

dele	hans	opslag	og	som	den	eneste	forsøger	han	aktivt	at	hverve	nye	følgere	undervejs	i	valgkampen	ved	

at	udlodde	præmier	i	form	af	en	frokost	til	følger	nr.	150.000	og	160.000.	Ligeledes	afholder	han	en	

lodtrækning	blandt	dem	der	deler	hans	”konkurrence-opslag”,	samt	lodtrækning	blandt	nye	og	gamle	

følgere	efter	at	have	rundet	170.000	følgere.	Ligeledes	inviterer	han	flere	gange	i	løbet	af	valgkampen	sine	

følgere	med	til	løbeture	med	ham	selv	og	lokale	Venstre-kandidater	forskellige	steder	i	landet.	I	opslagene	

med	disse	konkurrencer	og	invitationer	henvender	han	sig	direkte	til	følgerne,	hvilket	tydeliggør	hans	

velvilje	overfor	dem	som	modtagere,	idet	han	på	den	måde	betoner,	at	han	værdsætter	dem	–	en	af	

forudsætningerne	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia:	

	

	

	
Figur	23	(LLR	28-05-2015c)	

Opfordringerne	til	at	dele	opslag	og	konkurrencerne	med	henblik	på	at	få	flere	følgere,	indikerer	at	Løkke	er	

meget	interesseret	i	at	nå	ud	til	så	mange	mennesker	som	muligt	på	Facebook.	Gennem	sin	udnyttelse	af	

Facebooks	interaktionsmuligheder	fremstiller	han	således	også	sig	selv	som	værende	vidende	og	

kompetent	indenfor	brugen	af	Facebook	som	ramme	for	kommunikationssituationen.	Ovenstående	opslag	

(Figur	23)	er	med	4.708	delinger	hans	næstmest	delte,	hvilket	viser,	at	et	stort	antal	har	taget	imod	hans	

opfordringen.	Det	indikerer,	at	han	er	lykkedes	med	at	etablere	et	stærkt	holdningsfællesskab	med	en	stor	

del	af	sine	følgere,	hvilket	ligeledes	er	en	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia.	

	

Et	andet	tydeligt	eksempel	på	Løkkes	udnyttelse	Facebooks	interaktionsmuligheder,	ses	i	et	opslag	(Figur	

24),	hvor	han	anvender	mediet	til	at	gå	i	dialog	med	vælgerne	på	selve	valgdagen	og	dermed	stiller	sig	til	

rådighed	for	deres	spørgsmål:	
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Figur	24	(LLR	18-06-2015c)	

Dette	initiativ	bliver	tilsyneladende	taget	godt	imod	af	hans	følgere	og	andre	Facebook-brugere,	der	måtte	

se	det,	da	dette	opslag	er	hans	næstmest	kommenterede.	Senere	på	dagen	gentager	han	initiativet	(LLR	18-

06-2015e)	og	gør	samtidig	opmærksom	på,	at	han	får	så	mange	spørgsmål,	at	han	ikke	selv	kan	nå	at	svare	

dem	alle,	hvorfor	han	får	medarbejdere	fra	partiet	til	at	hjælpe	sig.	Dette	har	han	tilsyneladende	også	

fundet	nødvendigt	i	forhold	til	det	første	opslag,	da	en	del	kommentarer	til	dette	opslag	også	er	besvaret	af	

Venstre	(Figur	25):.	

	

	
Figur	25	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(LLR	18-06-2015c)	

Med	Facebook-opslaget	udviser	Løkke	alle	tre	ethos-dimensioner	på	én	gang:	Ved	at	stille	sig	til	rådighed	

for	modtagernes	spørgsmål	udviser	han	forståelse	overfor	tvivlerne	og	viser,	at	han	tager	deres	tvivl	

alvorligt	(eunoia).	Samtidig	viser,	at	han	er	inde	i	stoffet	og	kompetent	og	vidende	om	Venstres	politik	og	

dens	konsekvenser	helt	ned	i	detaljen	(phronesis),	samt	at	han	er	oprigtig	og	ærlig	omkring	både	sin	politik	

og	om	hvorvidt	det	er	ham	selv	eller	medarbejdere	fra	Venstre,	der	er	afsendere	(arete).	På	denne	måde	

udnytter	han	igen	Facebooks	mulighed	for	at	tale	direkte	og	ucensureret	til	et	bredt	publikum,	da	han	på	

denne	måde	svare	efter	egen	overbevisning	og	måske	få	lejlighed	til,	at	komme	ind	på	nogle	emner,	som	

journalister	og	redaktører	på	de	traditionelle	medier	ville	finde	uinteressante.	Samtidig	kan	han	bevare	en	

vis	grad	af	kontrol	over	kommunikationen,	da	han	selv	bestemmer,	hvor	meget	eller	lidt	han	vil	gå	i	dybden	
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med	sin	politik,	uden	at	blive	afbrudt.	Hans	svar	bliver	efterfølgende	diskuteret	af	følgerne,	men	denne	

diskussion	kan	han	ligeledes	selv	vælge	om	han	vil	tage	del	i	eller	ej:	

	

	
Figur	26	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(LLR	18-06-2015c)	

Et	uddrag	(Figur	26)	viser	ligeledes,	at	det	både	er	kritikere	og	tilhængere,	der	kommenterer	og	stiller	

spørgsmål	og	at	kritikerne	ikke	nødvendigvis	ændrer	indstilling	af	at	blive	involveret.	Dog	illustrer	

kommentarsporet	også,	at	Løkke	er	lykkedes	med	at	etablere	et	stærkt	holdningsfællesskab	med	en	del	af	

sine	følgere,	som	således	aktivt	forsvarer	Løkke	og	hans	politik.	

	

7.7.3.2 Valgkampen	Indefra,	Den	Politiske	og	Angreb	

I	Valgkampen	Indefra	fortæller	han	om	sine	aktiviteter	i	valgkampen,	og	sine	tanker	undervejs.	Herved	

bliver	hans	Facebook-side	lidt	en	offentlig,	men	alligevel	privat	dagbog	fra	valgkampen.	Eksempelvis	har	

han	først	på	natten	efter	valgkampens	2.	og	3.	dag	skrevet	opslag	med	overskriften	”2.	DAGENS	SIDSTE	
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EFTERTANKE...”	(LLR	29-05-2015a)	og	”	3.	DAGENS	SIDSTE	EFTERTANKE...”	(LLR	30-05-2015a),	hvor	han	

opsummerer	og	deler	sine	tanker	om	valgkampens	hændelser	den	pågældende	dag.	Hermed	giver	han	

modtagerne	et	indtryk	af	sine	menneskelige	egenskaber	og	moralske	karakter,	hvilket	er	en	forudsætning	

for	ethos-opbyggelse	gennem	arete.	I	nedenstående	eksempel	lægger	han	ekstra	tryk	på	sin	moralske	

karakter,	da	han	i	opslaget	forsøger	at	tilbagevise	en	anklage	fra	sine	politiske	modstandere	i	de	

traditionelle	medier	om,	at	han	skulle	have	talt	usandt.	Her	udnytter	han	Facebooks	mulighed	for	at	tale	

direkte	og	ucensureret	til	et	bredt	publikum,	udenom	gatekeepere:	Han	fortæller	med	egne	ord,	hvordan	

han	selv	har	oplevet	sagen	og	fortæller	om,	at	han	selv	og	Venstre	har	modtaget	”en	stribe	henvendeler”	

(LLR	29-05-2015a),	der	bekræfter	hans	udlægning:		

	

”2.	DAGENS	SIDSTE	EFTERTANKE...	

I	går,	da	valget	blev	udskrevet,	citerede	jeg	direktøren	for	en	mindre	servicevirksomhed	(Panorama)	for,	at	

han	har	oplevet	en	medarbejder	vælge	arbejdet	fra	-	og	kontanthjælp	til	-	fordi	gevinsten	ved	at	arbejde	var	

for	lille.	Det	har	været	spøjst	at	opleve,	at	den	samlede	presse,	3F	og	statsministeren	har	betvivlet	

rigtigheden	i	det,	jeg	sagde.		

[...]	

Her,	hvor	vi	tager	hul	på	valgkampens	tredje	dag,	står	det	dog	helt	klart,	at:	

1.	jeg	naturligvis	citerede	direktøren	korrekt.	

2.	direktøren	har	fået	følgeskab	af	andre,	der	helt	konkret	har	fremlagt	dokumentation	for,	at	der	ER	et	

problem	med,	at	det	for	en	del	danskere	simpelthen	-	økonomisk	set	-	er	bedre	at	vælge	arbejde	fra	til	fordel	

for	offentlig	forsørgelse.		

[…]	

3.	jeg	og	Venstre	i	dagens	løb	har	modtaget	en	stribe	henvendelser	fra	såvel	virksomheder	som	

privatpersoner,	der	bekræfter	problemet.	

Måske	vi	derfor	nu	kan	få	en	diskussion	om	problemet	og	hvad	der	skal	gøres	ved	det...	

Jeg	synes	IKKE	det	er	rimeligt,	at	330.000	danskere	ikke	har	nogle	nævneværdig	gevinst	ved	at	arbejde	frem	

for	at	lade	være.	Eller	at	en	kontanthjælpsfamilie	kun	har	en	gevinst	på	ca.	1.000	kr.	(eller	seks	kroner	i	

timen),	hvis	den	ene	kommer	i	arbejde.	Jeg	glæder	mig	over,	at	der	er	skabt	20.700	fuldtidsjob	de	seneste	

år,	men	når	de	20.000	er	besat	af	udlændinge,	er	der	altså	et	eller	andet	galt!	

Det	er	derfor	Venstre	foreslår,	at	det	skal	kunne	betale	sig	at	arbejde.	At	der	skal	genindføres	et	

kontanthjælpsloft	og	gives	skattelettelser	til	ALLE	med	små	arbejdsindkomster.	

Det	er	muligt,	at	statsministeren	og	andre	finder	det	helt	"ustyrligt",	at	jeg	henviser	til	virkeligheden.	Det	

har	jeg	nu	tænkt	mig	at	blive	ved	med	at	gøre.	Det	er	trods	alt	den,	de	fleste	af	os	lever	i!”	(LLR	29-05-

2015a)	
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Samtidig	med,	at	han	gennem	arete	forsøger	at	fremstille	sig	selv	som	sandfærdig	og	pålidelig,	kan	han	

også	siges	at	angribe	Thornings	ethos	ved	at	fremhæve,	at	hun	har	været	blandt	dem,	der	har	betvivlet	

rigtigheden	i	hans	udtalelse.	Løkke	bruger	således	ofte	Valgkampen	Indefra	til	at	danne	rammen	for	en	

politisk	holdning,	og	12	gange	ud	af	sine	87	opslag	kombinerer	han	både	Valgkampen	Indefra,	Den	Politiske	

og	Angreb	på	Politisk	modstander.	I	alle	denne	type	opslag	er	angrebene	rettet	mod	Thorning,	

Socialdemokraterne	eller	en	daværende	regering	som	helhed.	

Ovenstående	eksempel	blev	taget	op	af	TV2,	fordi	det	førte	til	debat	om,	hvorvidt	det	virkelig	er	ham	selv,	

der	har	skrevet	opslaget	–	bl.a.	fordi	det	blev	lagt	op	om	natten.	TV2s	social	medie-ekspert	skriver,	at	det	

med	sikkerhed	er	Løkke	selv,	der	står	bag	alle	hans	Facebook-opslag	(Elberth,	2015),	hvilket	kan	siges	at	øge	

Løkkes	forudsætninger	for	skabelse	af	ethos	gennem	arete,	da	han	således	får	bekræftet	sin	oprigtighed	og	

autentisitet	som	afsender	på	Facebook.	Antallet	af	likes	indikerer,	at	denne	appel	til	eunoia	gennem	

holdningsfællesskab	ved	brug	af	egne	betragtninger	kombineret	med	politiske	holdninger,	har	gode	

forudsætninger	for	at	lykkedes:	Ovenstående	eksempel	er	med	over	19.000	likes	hans	næstmest	likede,	

mens	hans	mest	likede	opslag	med	over	28.000	likes,	bygger	på	samme	principper	som	ovenstående	og	

ligeledes	indeholder	både	forsvar	og	et	angreb	på	Socialdemokraterne,	samt	konkret	indhold	om	hans	

politik	(LLR	16-06-2015).	

	

7.7.4 Opsamling	

Løkke	udnytter	Facebooks	mulighed	for	at	kommunikere	personligt	i	realtid	med	en	bred	gruppe	af	

modtagere.	Han	bruger	Facebook	til	at	fremstille	sager	fra	de	traditionelle	medier	fra	sin	egen	synsvinkel	og	

således	forsvare	sig	fra	angreb	fremsat	i	traditionelle	medier	og	selv	komme	med	modangreb.	Han	udnytter	

ligeledes	Facebooks	interaktionsmuligheder	til	at	inddrage	modtagerne,	eksempelvis	ved	at	opfordre	dem	

til	at	dele	opslag,	invitere	dem	til	at	deltage	i	events	og	stille	sig	til	rådighed	for	deres	spørgsmål.	På	den	

måde	fremstiller	han	sig	selv	som	oprigtig	og	lydhør	overfor	modtagerne,	samt	fremstiller	sig	selv	som	

kompetent	Facebook-bruger,	og	skaber	dermed	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete,	eunoia	og	

phronesis.	Denne	brug	af	kategorienerne	Valgkampen	Indefra	og	Opfordringer	til	Modtagerne	kan	ses	som	

konsistent	med	Venstre	beskrivelse	af	sig	selv	som	et	parti,	der	henvender	sig	til	et	bredt	udsnit	af	

befolkningen,	da	Løkke	her	forsøger	at	inddrage	og	udbrede	sit	budskab	til	så	bredt	et	udsnit	af	Facebook-

brugerne	som	muligt.	Gennem	sin	brug	af	Den	Politiske,	skaber	han	konsistens	med	partiets	ideologi	ved	at	

fremlægge	sine	og	partiets	holdninger	om,	eksempelvis	at	øge	incitamentet	for	at	tage	et	lavtlønsjob,	

hvilket	er	i	forlængelse	af	Venstres	ideologi,	der	lægger	vægt	på	personlig	frihed	og	ansvar	for	eget	liv.	Hans	

selvfremstilling	på	Facebook	skaber	således	mulighed	for	at	modtagerne	vil	opfatte	hans	personlige	brand	

som	autentisk	og	troværdigt.	
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7.8 Johanne	Schmidt-Nielsen	

7.8.1 Parti/organisation	

Enhedslisten	beskriver	sig	selv	som	”et	socialistisk	og	demokratisk	græsrodsparti”	(Enhedslisten,	u.å.).	De	

understreger,	at	Enhedslisten	ikke	er	et	parti	for	karrieremagere	og	levebrødspolitikere	og	at	alle	deres	

folketingsmedlemmer	og	ansatte	tjener	det	samme	som	gennemsnittet	for	en	metalarbejder	i	København	

(ibid).	Med	sammenligningen	af	folketingsmedlemmerne	og	de	ansattes	løn	med	metalarbejdernes,	

understreger	de	partiets	tilknytning	til	arbejderbevægelsen,	hvilket	indikerer	et	forsøg	på	etablering	af	

holdningsfællesskab	mellem	partiet	og	mennesker	fra	den	traditionelle	arbejderklasse	og	ligesindede.	

Ligeledes	fremstiller	de	sig	selv	som	et	meget	åbent	parti	med	en	høj	grad	af	medlemsindflydelse,	med	

understregning	af	åbenhed	deres	processer	(ibid).	Dette	er	igen	med	til	at	give	et	billede	af	et	parti,	der	ikke	

ser	sig	selv	som	hævet	over	den	almindelige	befolkning,	men	snarere	som	et	parti	bestående	af	mennesker	

som	folk	fra	den	traditionelle	arbejderklasse	kan	identificere	sig	med.	

	

7.8.2 Ideologi/politik	

Enhedslistens	ideologi	bygger	på	socialisme	med	fokus	på	fællesskab	og	lighed.	De	er	således	imod	

kapitalisme,	som	de	mener	er	kendetegnet	ved	jagt	på	profit	til	de	få,	og	som	de	mener	skaber	økonomisk	

ulighed,	manglende	demokrati	og	ødelægger	naturen:		

	

”	[…	]	Derfor	arbejder	vi	for,	at	kapitalismen	erstattes	af	et	socialistisk	samfund,	der	holder	sig	inden	for	de	

grænser,	der	sættes	af	natur	og	klima,	og	hvor	omdrejningspunktet	ikke	er	jagt	på	profit,	men	opfyldelse	af	

menneskenes	basale	behov”	(Enhedslisten,	2014).	

	

De	mener	således	at	fællesskab	og	fælles	løsninger,	frem	for	individualitet,	er	fundamentet	for	at	det	

bedste	samfund.	

	

7.8.3 Partilederen	

Schmidt-Nielsen	benytter	sig	hovedsageligt	af	Valgkampen	Indefra	(78%),	efterfulgt	af	Den	Politiske	(60%),	

Humor	(33%)	og	Angreb	(30%),	ofte	i	kombination	med	hinanden,	jf.	bilag	8.	

	

7.8.3.1 Humor	

Schmidt-Nielsen	er	den	af	partilederne	anvender	mest	humor	i	sine	opslag.	Hun	kombinerer	hovedsageligt	

kategorien	Humor	med	Valgkampen	Indefra	og	i	lidt	mindre	grad	Den	Politiske.	Eksempelvis	har	hun	en	lille	

føljeton	af	tre	humoristiske	opslag,	der	omhandler	hendes	sekretær	Anders,	bl.a.:	
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Figur	27	(JSN	07-06-2015a)	

Her	kombinerer	hun	kategorierne	Humor,	Valgkampen	Indefra	og	Den	Politiske:	Hun	fortæller	en	sjov	

historie	fra	valgkampen,	som	hun	bruger	som	afsæt	for	også	at	give	udtryk	for	en	relateret	politisk	

holdning.	I	historien	om	McDonald’s	understreger	hun,	at	hun	mener,	at	virksomheder	bør	have	

overenskomst	og	at	multinationale	selskaber	skal	betale	skat	i	Danmark.	I	historien	fra	Go’	Aften	Danmarks	

baglokale	understreger	hun,	at	hun	ikke	går	ind	for,	at	der	bliver	skåret	i	ydelserne	til	de	ledige.	

Kommentarsporerne	til	de	to	opslag	viser,	som	illustreret	nedenfor,	at	følgerne	tager	godt	imod	både	

indhold,	humoren	og	de	politiske	holdninger	i	disse	opslag.	Der	er	kun	ganske	få	negative	og	kritiske	

kommentarer	i	de	to	kommentarspor	–	lidt	flere	kritiske	i	McDonald’s-opslaget,	hvor	nogle	opfatter	

Schmidt-Nielsens	indkøb	hos	den	store	multinationale	kæde	som	inkonsistent	med	Enhedslistens	

ideologiske	syn	på	kapitalisme.	Det	er	dog	kun	forholdsvis	få,	og	Schmidt-Nielsen	forsøger	i	opslaget	at	

komme	eventuelle	kritikere	i	møde	ved	at	påpege,	at	hun	godt	ved,	at	nogle	kan	opfatte	hendes	burgerkøb	

som	et	problem	og	ved	samtidig	at	fremhæve	de	ting,	som	hun	synes	McDonald’s	gør	godt.	Hermed	viser	

hun,	at	hun	er	åben	overfor	andres	synspunkter,	hvilket	er	en	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	

Pronesis.	
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Figur	28	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(JSN	07-06-2015a)	

Humor	kan	være	en	måde	at	skabe	et	holdningsfællesskab	med	publikum	i	forsøget	på	at	etablere	ethos	

gennem	eunoia.	Som	illustreret	ovenfor,	tyder	reaktionerne	på,	at	mange	af	modtagerne	har	taget	godt	

imod	de	humoristiske	opslag	om	Anders.	Flere	af	kommentarerne	er	også	humoristiske,	som	illustreret	

ovenfor,	hvilket	indikerer,	at	hun	er	lykkes	med	etableringen	af	et	holdningsfællesskab	baseret	på	humor.	

Disse	opslag	ligger	i	den	høje	ende	i	antallet	af	likes,	mens	Anders	ifølge	Schmidt-Nielsens	eget	udsagn	også	

er	blevet	populær	blandt	de	mennesker	hun	fysisk	møder	i	valgkampen,	jf.	nedenstående	opslag:		



	 58	

	
Figur	29	(JSN	15-06-2015a)	

7.8.3.2 Valgkampen	indefra	

Gennem	opslagene	i	Valgkampen	Indefra	giver	hun	følgerne	et	malerisk	indblik	i	sin	hverdag	i	valgkampen,	

hvor	hun	fortæller	om	alt	fra,	hvad	hun	synes	om	TV-duellerne	mellem	Løkke	og	Thorning	lige	nu,	til	hvor	

hun	befinder	sig	i	valgkampsøjemed	og	til,	hvem	der	sørger	for	at	fylde	Enhedslistens	køleskab	på	

Christiansborg.	Ofte	bruger	hun	Valgkampen	Indefra	som	afsæt	til	at	give	udtryk	for	sin	politiske	holdning	til	

et	relateret	emne	eller	til	at	takke	eksempelvis	de	frivillige	støtter	og	følgerne	for	deres	indsats:	
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Figur	30		(JSN	08-06-2015)	

I	ovenstående	eksempel	giver	hun	følgerne	et	indblik	i,	hvad	der	sker	bag	linjerne	i	Enhedslistens	valgkamp	

og	takker	de	frivillige,	der	hjælper.	Det	bruger	hun	som	afsæt	til	en	underlæggende	politisk	kommentar,	

hvor	hun	pointerer,	at	partiet	ikke	er	støttet	af	de	store	selskaber,	som	en	del	af	de	andre	partier	er,	men	i	

stedet	bygger	på	frivillighed.	Den	hentydning	til	Mærsk	og	Danske	Bank	er	konsistent	med	Enhedslistens	

skepsis	overfor	kapitalismen,	her	symboliseret	ved	disse	to	store	selskaber.	Med	understregningen	af	at	

partiet	bygger	på	frivillighed	frem	for	sponsorater	fra	store	virksomheder,	giver	hun	et	billede	af	et	parti	

som	er	”nede	på	jorden”	og	ikke	elitært.	Schmidt-Nielsen	tegner	ligeledes	et	billede	af	sig	selv	som	

værende	på	fornavn	med	de	frivillige,	hvilket	underbygges	af	billedet	i	opslaget,	som	er	en	selfie	med	den	

frivillige	Eva.	Hun	viser	således	at	hun	ikke	er	for	fin	til	at	snakke	med	de	frivillige,	selvom	hun	selv	er	

frontfigur	for	partiet	og	at	hun	anerkender	vigtigheden	af	alle	de	frivilliges	arbejde	–	også	dem,	der	hjælper	

med	de	mindre	synlige	opgaver.	Denne	type	opslag	er	således	konsistent	med	partiets	ideologiske	fokus	på	

lighed	og	modstand	mod	kapitalismen,	som	behandlet	ovenfor.	Inddragelsen	af	de	frivillige	i	hendes	

Facebook-opslag	viser	noget	om	hendes	moralske	karakter,	arete,	og	giver	forudsætning	for,	at	blive	

opfattet	som	sympatisk	og	pålidelig.	Den	specifikke	præsentation	af	Eva	og	anekdoten	om,	at	hun	kunne	
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huske,	hvad	Schmidt-Nielsen	kan	lide	at	spise	giver	et	billede	af	et	stærkt	og	hyggeligt	sammenhold	i	

partiet,	som	følgerne	med	opslaget	her	inviteres	ind	i,	hvilket	kan	ses	som	udtryk	for	eunoia.		

	

	
Figur	31	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(JSN	08-06-2015)	

Kommentarerne	er	(Figur	31),	hovedsageligt	positive,	hvilket	indikerer	at	hun	lykkes	med	ethos-skabelsen	

gennem	arete	og	eunoia.	Kommentatorenes	henvisninger	til	økologi	og	at	fællesskab	fungerer	indikerer	

også,	at	Enhedslisten	har	en	stærk	ideologi,	da	miljø	og	solidaritet,	er	en	del	af	partiets	ideologi.	

Kommentarerne	viser	også,	at	flere	af	Schmidt-Nielsens	opslag	får	et	efterliv	blandt	følgerne.	Ovenfor	ses	



	 61	

det,	at	flere	af	følgerne	selv	skaber	humoristiske	referencer	til	det	tidligere	opslag,	der	omhandlede	hendes	

McDonald’s-besøg	med	Anders.	Det	indikerer	ligeledes,	at	Schmidt	Nielsen	gennem	sine	opslag	er	lykkes	

med	at	etablere	et	stærkt	holdningsfællesskab	med	modtagerne	omkring	Enhedslistens	værdier,	sin	egen	

personlighed	og	sine	historier	om	Anders.	Det,	at	hun	svarer	på	en	del	af	kommentarerne	kan	øge	hendes	

forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia,	da	hun	således	viser	modtagerne	at	hun	lytter	og	at	hun	

tager	deres	holdninger	alvorligt.	

	

7.8.4 Angreb	

Schmidt	Nielsen	anvender	kategorien	Angreb,	til	at	uddybe	sin	egen	politiske	eller	ideologiske	holdning	til	

emnet,	som	eksempelvis	i	nedenstående	opslag,	hvor	hun	bruger	et	angreb	på	Kristendemokraterne	til	at	

fortælle	om	sin	egen	holdning	til	homoseksualitet:	

	

	
Figur	32	(JSN	04-06-2015)	

Her	skaber	hun	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete	ved	at	give	indblik	i	sin	moralske	karakter,	

gennem	eunoia	ved,	at	søge	at	etablere	et	holdningsfællesskab	med	de	af	modtagerne,	der	også	ind	for	lige	

rettigheder	til	homoseksuelle.	Den	stærke	brug	af	pathos,	der	taler	til	publikums	følelse	af	uretfærdighed	

og	forargelse	understøtter	dette,	mens	brugen	af	humor	kan	ligeledes	være	med	til	at	skabe	

sammenhørighed	med	modtagerne.	Opslaget	er	hendes	mest	likede	og	næstmest	kommenterede,	hvoraf	

hovedparten	af	kommentarerne	er	positive,	som	illustreret	nedenfor,	hvoraf	de	to	sidste	særligt	reagerer	

på	hendes	humoristiske	tilføjelse:		

	

	
Figur	33	Uddrag	af	kommentarspor	til	(JSN	04-06-2015)	
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Det	indikerer	at	størstedelen	af	modtagerne	er	enige	i	hendes	synspunkt,	hvilket	sammen	med	den	store	

interaktion	med	opslaget	indikerer,	at	hun	er	lykkes	med	enten	at	etablere	eller	forstærke	et	

holdningsfællesskab	og	en	sammenhørighed	blandt	en	stor	del	af	modtagerne.	Angrebet	på	

Kristendemokraterne	kan	umiddelbart	synes	overflødigt,	da	partiet	ikke	har	siddet	i	Folketinget	i	mange	år	

og	heller	ikke	så	ud	til	at	komme	til	det	på	daværende	tidspunkt,	hvilket	Schmidt	Nielsens	humoristiske	”PS”	

omhandler.	Desuden	har	homoseksuelle	ret	til	både	at	adoptere	og	blive	gift	og	ingen	partier	gik	direkte	til	

valg	på	at	ændre	ved	dette.	Det	kan	tyde	på,	at	meningen	med	opslaget	hovedsageligt	er,	at	forstærke	et	

allerede	eksisterende	holdningsfællesskab	med	modtagerne	ved	at	bekræfte	modtagerne	i	deres	

holdninger,	frem	for	at	præsentere	en	politisk	pointe.	

	

7.8.5 Opsamling	

Schmidt	Nielsen	brander	sig	som	værende	nede	på	jorden	på	sin	Facebook-side	via	humor	og	anekdoter	fra	

valgkampens	hverdag.	Denne	overvejende	private	og	til	dels	humoristiske	fremstilling	af	sig	selv	og	sit	

politiske	arbejde	er	konsistent	med	partiets	ideologi	og	beskrivelse	af	sig	selv,	som	et	parti,	der	ikke	ser	sig	

selv	som	hævet	over	den	almindelige	befolkning.	Hendes	brug	af	Facebook	er	således	konsistent	med	de	

øvrige	elementer	i	Det	Politiske	Tilbud,	hvilket	skaber	forudsætning	for	at	fremstå	autentisk.	Hendes	

Facebook-opslag	og	udnyttelse	af	Facebook	som	kommunikationsmedie	skaber	desuden	forudsætning	for	

at	fremstå	troværdig	i	modtagernes	øjne,	hovedsageligt	gennem	ethos-dannelse	genne	eunoia	og	arete.	

Modtagernes	interaktioner	med	hendes	opslag	viser,	at	en	stor	del	af	dem	finder	hendes	opslag	

interessante	nok	til	at	interagere	med	og	uddragene	fra	kommentarsporerne	illustrerer,	hvordan	det	

lykkedes	hende,	at	opbygge	et	stærkt	holdningsfællesskab	på	hendes	side.	Kommentarerne	er	oftest	

positive	overfor	hende	og	hendes	holdninger,	og	flere	steder	viser	de,	at	en	del	af	hendes	opslag	får	et	

efterliv,	som	eksempelvis	illustreret	med	historierne	om	Anders.		

	

7.9 Uffe	Elbæk	

7.9.1 Parti/organisation	

Alternativet	er	det	nyeste	af	alle	partierne	repræsenteret	denne	i	afhandling,	stiftet	i	2013.	De	beskriver	sig	

selv	som	Danmarks	nye	grønne	parti,	men	også	mere	end	et	parti,	nemlig	en	politisk	idé	og	en	bevægelse	

(Alternativet,	u.å.	a).	Partiet	lægger	stor	vægt	på	gennemsigtighed	i	de	politiske	beslutningsprocesser	og	

arbejder	for	en	ny,	mere	levende	og	involverende	politisk	kultur.	I	forlængelse	af	dette,	udarbejder	de	

deres	politik	gennem	”crowd-sourcing”	i	det	de	kalder	politiske	laboratorier	–	en	slags	åbne	fora,	hvor	

interesserede	mødes	og	samarbejder	om	at	udvikle	partiets	politik.	Ifølge	dem	selv,	var	over	700	

mennesker	med	til	at	udvikle	deres	første	partiprogram.	På	den	måde	udvikler	de	deres	politik	løbende,	

hvilket	betyder,	at	de	forud	for	valgkampen	endnu	ikke	havde	udviklet	en	politik	på	alle	områder	

(Alternativet	u.å.	b;	Alternativet	u.å.	c).	
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7.9.2 Ideologi/Politik	

De	ønsker	at	være	et	alternativ	til	de	etablerede	partier	og	tilbyde	vælgerne	ny	måde	at	se	demokrati,	

vækst,	arbejdsliv,	ansvar	og	livskvalitet	på.	De	lægger	stor	vægt	på	miljømæssig-,	social-	og	økonomisk	

bæredygtighed	og	ønsker	at	komme	med	reelle	svar	på	den	miljø-	og	resursekrise,	som	de	mener	Jorden	

befinder	sig	i.	Denne	krise	mener	de	forværrer	den	nuværende	og	fremtidige	generationers	muligheder	for	

et	godt,	rigt	og	meningsfulgt	liv.	De	mener	generelt,	at	samfundets	udfordringer	løses	bedst	gennem	

samarbejde	mellem	offentlige	institutioner,	NGOer	og	det	private	erhvervsliv	(Alternativet,	u.å.).		

	 	

7.9.3 Partilederen	

Langt	størstedelen,	nemlig	94%,	af	Elbæks	Facebook-opslag	tilhører	kategorien	Valgkampen	Indefra,	mens	

67%	af	opslagene	tilhører	Opfordringer	til	Modtagerne	og	26%	tilhører	Den	Politiske,	jf.	bilag	9.	

	

7.9.3.1 Inddragelse	og	opfordring	til	dialog	

Elbæk	benytter	sig,	som	den	eneste	af	de	undersøgte	partiledere,	af	det	som	Frandsen,	Johansen	&	Nielsen	

(2002:	52)	betegner	som	en	tekst-ekstern	afsender:	På	valgkampens	første	dag	lagde	han	et	billede	op	af	en	

ung	fyr	med	en	bærbar	computer	på	skødet,	ledsaget	af	en	tekst,	der	præsenterer	ham	som	kommende	

skribent	på	Elbæks	Facebook-side:	

	

”Brugte	min	morgen	på	Christiansborg	sammen	med	alle	medierne.	Valgkampen	er	i	gang.	Og	det	er	lige	

som	det	skal	være.	Fra	Christiansborg	tog	jeg	ned	i	Kattesundet	til	alle	de	gode	frivillige	i	Alternativets	

hovedbase	i	København.	

De	er	nu	klar	til	at	hænge	valgplakater	op	over	hele	København,	lige	så	snart	at	Helle	Thorning	helt	officielt	

har	sagt	go.	Så	hvis	I	møder	dem	derude,	så	bak	dem	lige	op.	Det	ville	være	fedt.	

Og	så	til	breaking	news	her	på	væggen.	For	første	gang	nogen	sinde,	overlader	jeg	en	anden	min	

facebookvæg.	

Alle	jer	der	har	fulgt	mig	her	gennem	årene,	ved,	at	jeg	altid	selv	har	skrevet	mine	kommentarer.	Der	har	

aldrig	været	noget	kommunikationsfilter	mellem	mig	og	jer.	

Men	de	næste	tre	uger,	laver	jeg	et	eksperiment.	Nemlig	at	jeg	har	givet	lov	til	at	Mark	Beanland,	overtager	

min	væg	(Mark	er	en	af	de	gode	frivillige	på	Alternativet).	

Hvorfor?	

Fordi,	at	jeg	gerne	vil	invitere	jer	alle	sammen	ind	på	min	kampagne-bagscene	de	næste	tre	uger.	Derfor	har	

jeg	givet	Mark	den	opgave	at	berette	om,	hvad	der	sker	på	bagscenen	af	sådan	en	valgkampagne	her.	

Både	når	det	går	godt	og	når	det	ikke	gør.	
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Så	tag	godt	imod	Mark.	Han	er	en	hyggelig	og	skarp	fætter.	Og	fortæl	ham	endelig,	hvis	der	er	noget	I	

specielt	gerne	vil	vide	om	kampagnen	eller	hvad	jeg	netop	har	gang	i.”	(UE	27-05-2015a).	

Her	præsenterer	han	altså	sin	kommende	tekst-eksterne	afsender,	samtidig	med,	at	han	understreger,	at	

han	indtil	nu	selv	har	stået	bag	al	kommunikation	på	sin	Facebookside.	Denne	åbne	brug	af	en	tekstekstern	

afsender	kan	styrke	hans	forudsætninger	for	ethos-dannelse	gennem	arete,	da	han	således	fremstiller	sig	

selv	som	ærlig	og	oprigtig,	fremfor	at	fremlægge	Marks	opdateringer	som	sine	egne,	hvilket	kunne	være	

skadende	for	hans	mulighed	for	ethos-dannelse	og	mulighed	for	at	blive	opfattet	som	autentisk.	Vi	kan	ikke	

vide,	hvorvidt	det	er	partilederne	selv,	der	skriver	alle	deres	opslag,	men	her	understreger	Elbæk	sin	

oprigtighed	som	hidtidig	afsender.	Han	begrunder	brugen	af	Mark	som	afsender	med	et	ønske	om	at	

invitere	modtagerne	med	bag	om	valgkampen.	Det	viser	en	bevidst	strategi	om	at	anvende	den	type	

opslag,	der	kan	kategoriseres	som	Valgkampen	Indefra,	hvilket	skaber	mulighed	for	ethos-dannelse	

gennem	arete,	da	det	kan	ses	som	et	udtryk	for	et	ønske	om	en	oprigtig	og	ærlig	fremstilling	af	

valgkampsarbejdet.	Muligheden	for	ethos-dannelse	underbygges	af	tilføjelsen	om,	at	det	både	gælder	når	

det	går	godt	og	mindre	godt,	samt	af	involveringen	af	modtagerne,	da	det	kan	ses	som	et	forsøg	på	

etablering	af	holdningsfællesskab	med	modtagerne.		

	

Selvom	hovedparten	af	Elbæks	opslag	i	valgkampen	i	virkeligheden	er	skrevet	af	Mark,	mener	jeg	stadig	

Elbæk	kan	betragtes	som	værende	den	primær	afsender,	da	Facebook-siden	står	i	hans	navn	og	anvendes	i	

forbindelse	med	hans	kampagne.	Jeg	mener	således,	der	er	grund	til	at	antage,	at	Elbæk	selv	har	lagt	den	

overordnede	strategi	for	brugen	af	Facebook	og	således	kan	betegnes	som	den	der	”står	bag”	og	er	

ansvarlig	for	kommunikationen,	hvilket	er	Frandsen,	Johansen	&	Nielsens	(2002:	53)	overordnede	definition	

af	afsender.		

	

Den	afsluttende	opfordring	til	modtagerne	om	at	sige	til,	hvis	der	er	noget	de	ønsker	at	vide	mere	om,	er	

karakteristisk	for	mange	af	hans	opslag:	Han	(eller	Mark)	inddrager	ofte	modtagerne	via	opfordringer	til	

dialog	eller	deling	af	indhold,	samt	via	åbne	invitationer	til	valgkamps-relaterede	events.	På	den	måde	

udnytter	han	Facebooks	interaktionsmuligheder	til	både	inklusion	og	udbredelse	af	sit	budskab.	Denne	

inddragelse	kan	ses	som	en	appel	til	eunoia,	da	Elbæk	således	fremstår	som	lydhør	overfor	modtagerne.	

	

Kommentarsporerne	til	disse	opslag	tyder	på,	at	det	hovedsageligt	er	Alternativets	støtter,	som	tager	imod	

opfordringerne	til	dialog,	da	der	generelt	kun	er	meget	få	kritiske	kommentarer,	men	også	kun	meget	få	

kommentarer,	delinger	og	likes	i	det	hele	taget.	Det	kan	indikere,	at	det	kun	er	få	af	modtagerne,	der	finder	

dem	interessante	nok	at	interagere	med	eller	at	hans	opslag	ikke	er	nået	ud	til	et	særlig	bredt	publikum.	I	

kommentarsporet	til	ovenstående	opslag	(Figur	34),	ser	det	ud	som	om,	at	de	14,	der	har	kommenteret	alle	

har	en	form	for	tilknytning	til	Mark,	hvilket	sandsynligvis	ikke	var	hensigten	med	opfordringen	til	dialog.	
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Dog	er	der	mulighed	for,	at	nogle	modtagere	har	taget	imod	opfordringen	og	sendt	en	privat	besked	eller	

mail	til	Elbæk,	frem	for	at	skrive	deres	holdning	i	kommentarsporet.		

	

	
Figur	34	Uddrag	af	kommentarspor	til	(UE	28-05-2015a)	

Enkelte	gange	i	løbet	af	valgkampen	skriver	Elbæk	selv	et	opslag,	eksempelvis	Figur	35,	hvor	han	på	

valgdagen	bruger	Valgkampen	Indefra,	som	afsæt	til	en	overordnet	politisk	holdning	om,	at	han	selvfølgelig	

ønsker	et	godt	valg	for	Alternativet	og	at	det	er	den	næste	generation,	der	skal	være	i	fokus	for	politikken.	

Han	bruger	opslaget	til,	på	valgkampens	sidste	dag,	at	takke	alle	for	deres	opbakning	og	kritiske	spørgsmål.	

Han	udviser	således	respekt	og	velvilje	over	for	både	de	positivt	indstillede	modtagere	og	de	mere	kritiske,	

hvilket	han	understreger	med	brugen	af	”vi”	sætningen	”Sikken	rejse	vi	har	været	på	sammen”	(UE	18-06-

2015b).	Han	fremstår	således	inkluderende	overfor	alle	og	som	om	han	identificerer	sig	med	modtagerne,	

hvilket	styrker	hans	forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	eunoia.	Opslaget	skaber	samtidig	

forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete,	da	opslaget	giver	modtagerne	et	indblik	i	hans	privatliv	og	

fremstiller	ham	som	et	familiemenneske,	der	sætter	sin	søn	og	sit	barnebarn	højt,	hvilket	viser	hans	

menneskelige	egenskaber,	og	hvilket	en	stor	del	modtagene	sandsynligvis	kan	identificere	sig	med.	
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Figur	35	(UE	18-06-2015b)	

7.9.3.2 Opsamling	

Elbæk	udnytter	Facebooks	mulighed	for	at	kommunikere	personligt	i	realtid	med	en	bred	gruppe	af	

modtagere.	Gennem	Mark	fortæller	han	om	sine	aktiviteter	i	valgkampen	og	giver	modtagerne	et	indblik	

valgkampsarbejdet	mens	det	foregår.	Elbæk	udnytter	Facebooks	interaktionsmuligheder	til	at	involvere	

modtagerne,	ved	eksempelvis	at	opfordre	modtagerne	til	at	dele	opslag,	involvere	sig	i	dialog	i	

kommentarsporet	og	invitere	dem	til	at	deltage	i	events.	På	den	måde	brander	han	sig	selv	som	åben	og	

inddragende,	mens	hans	udlicitering	af	Facebook-siden	til	Mark	kan	ses	som	innovativ	eller	alternativ.	

Denne	brug	af	kategorienerne	Valgkampen	Indefra	og	Opfordringer	til	Modtagerne	er	konsistent	med	

Alternativets	ideologi	og	organisatoriske	praksis,	der	bygger	på	åbenhed	og	crowd-scourcing	i	sin	

politikudvikling,	hvilket	ligeledes	kan	ses	som	en	innovativ	måde	at	skabe	politik	på.	Hans	forholdsvis	lave	

inddragelse	af	Alternativets	politik	er	ligeledes	konsistent	med	partiets	beskrivelse	af	sig	selv	som	idé	og	en	

bevægelse,	frem	for	et	politisk	parti	alene.	Samtidig	skriver	Alternativet	i	deres	beskrivelse	af	sig	selv,	at	de	

som	et	nyt	parti	endnu	ikke	har	deres	politik	på	alle	områder	klar	endnu.	Elbæk	skaber	desuden	

forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete	og	eunoia,	ved	at	fremstille	sig	selv	som	oprigtig	og	lydhør	
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overfor	modtagerne.	Hans	udnyttelse	af	Facebooks	interaktionsmuligheder	skaber	mulighed	for	ethos-

dannelse	gennem	phronesis,	da	han	således	fremstiller	sig	selv	som	kompetent	Facebook-bruger.	Hans	

selvfremstilling	på	Facebook	kan	således	siges	at	være	konsistent	med	de	øvrige	elementer	i	Det	Politiske	

Tilbud,	hvilket	skaber	mulighed	for	at	modtagerne	vil	opfatte	hans	personlige	brand	som	autentisk	og	

troværdigt.	

	

7.10 Opsamling	

De	undersøgte	politikere	formår	generelt	at	skabe	forudsætninger	for	at	fremstå	troværdige	og	med	et	

autentisk,	personligt	brand	gennem	deres	Facebook-opslag.	Facebooks	indbyggede	interaktionsmuligheder	

skaber	især	mulighed	for	etablering	af	ethos	gennem	eunoia,	da	politikerne	herigennem	kan	opfordre	til	

dialog,	spørge	til	modtagernes	holdninger	og	svare	på	deres	spørgsmål	og	kommentarer.	På	den	måde	kan	

politikerne	fremstille	sig	selv	som	lydhøre	overfor	modtagerne	og	vise	at	de	tager	dem	alvorligt.	De	fleste	

kommentarer	til	opslagene	er	tilsyneladende	stilet	direkte	til	politikeren	som	modtager,	men	Facebooks	

opbygning	gør,	at	de	øvrige	Facebook-brugere	også	bliver	modtagere	af	kommentarenes	budskaber,	fordi	

politikernes	kommentarspor	er	synlige	for	alle.	De	åbne	kommentarspor	kan	på	den	måde	øge	politikernes	

mulighed	for	at	danne	og	forstærke	holdningsfællesskaber,	da	modtagene	således	kan	melde	sig	ind	i	et	

eksisterende	holdningsfællesskab	mellem	modtagere	og	politiker,	ved	selv	at	skrive	en	kommentar.	Dette	

giver	dog	også	mulighed	for,	at	modtagerne	kan	danne	holdningsfællesskaber	imod	politikerne,	basseret	på	

uenighed.	Sidstnævnte	gør	sig	hovedsageligt	gældende	i	opslag,	der	tilhører	kategorien	Den	Politiske,	hvor	

modtagerne	ofte	deler	sig	i	to:	ét,	der	deler	politikerens	holdning	og	ét	hvor	modtagerne	er	er	fælles	om,	at	

være	uenige	med	politikeren.		

	

Brugernes	kommentarer	til	de	udvalgte	opslag	indikerer	således,	at	politikkerne	lettest	skaber	et	positivt	

holdningsfællesskab	med	opslag	i	kategorien	Valgkampen	Indefra,	mens	opslagene	i	Den	Politiske	kategori	i	

højere	grad	også	tiltrækker	kritiske	kommentarer.	Dette	kan	skyldes,	at	det	er	sværere	at	være	uenig	i,	at	

en	politiker	eksempelvis	optræder	i	Natholdet	i	forhold	til	et	politisk	ønske	om	at	sænke	skatten.	

	

De	åbne	kommentarspor	øger	ligeledes	politikernes	mulighed	for	at	fremstå	åbne	og	lydhøre,	hvis	de	selv	

blander	sig	i	debatten	og	svare	på	spørgsmål	eller	bemærkninger	i	kommentarsporene.	Selvom	de	ikke	kan	

nå	at	svare	på	alle	kommentarerne,	kan	de,	ved	at	interagere	med	nogle	af	dem,	fremstå	lyttende	og	som	

om	de	tager	modtagerne	alvorligt	–	både	overfor	dem	de	svarer	og	de	øvrige,	der	læser	med.	Dette	formår	

især	Samuelsen,	Løkke,	Schmidt	Nielsen	og	Elbæk	at	udnytte	ved	i	høj	grad	at	både	at	opfordre	til	dialog	og	

blande	sig	i	debatten	i	kommentarsporene.	Det	høje	antal	kommentarer	til	mange	af	politikernes	opslag	

indikerer,	at	det	for	mange	af	politikerne	ikke	er	nødvendigt	med	specifikke	opfordringer	til	modtagerne	for	

at	skabe	debat	om	et	politisk	emne,	da	modtagerne	tager	ofte	selv	initiativ	til	at	udtrykke	deres	holdninger.	
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Facebooks	mulighed	for	personlig	og	direkte	kommunikation	i	realtid	til	et	stort	antal	modtagere	udenom	

gatekeepere,	giver	politikerne	mulighed	for	at	frit	at	vælge,	hvordan	de	vil	kommunikere.	De	fleste	af	

partilederne	udnytter	dette	ved	at	invitere	modtagerne	med	indenfor	i	valgkampen	og	indvie	dem	i	deres	

dagligdag,	samt	tanker	og	følelser.	Thorning,	Samuelsen,	Løkke,	Schmidt	Nielsen	og	Elbæk	benytter	sig	

overvejende	af	dette	til	at	give	modtagerne	et	indblik	deres	arbejde	i	valgkampen,	ofte	mens	aktiviteterne	

finder	sted	og	derigennem	fremstå	åbne	og	giver	et	indblik	i	deres	personlighed,	hvilket	skaber	

forudsætning	for	ethos-dannelse	gennem	arete.		De	manglende	gatekeepere,	samt	muligheden	for	deling	

af	indhold	fra	eksterne	medier,	skaber	mulighed	for	at	gå	i	dybden	med	præcis	de	politiske	emner	som	

politikerne	selv	finder	vigtige.	Østergaard,	Pape	og	Thulesen	Dahl	anvender	primært	denne	mulighed,	dog	

ofte	med	fortællinger	fra	oplevelser	i	valgkampen	som	afsæt,	mens	Olsen	Dyhr	ligeligt	kommunikerer	om	

sine	aktiviteter	i	valgkampen	og	sine	politiske	holdninger.		

	

Facebook	rummer,	hvis	udnyttet	rigtigt,	således	en	række	muligheder	for	ethos-dannelse,	hvor	især	de	

indbyggede	interaktionsmuligheder	spiller	en	stor	rolle.	Muligheden	for	kommunikation	direkte	til	

modtagerne	udenom	gatekeepere	giver	politikerne	mulighed	for	selv	at	sætte	dagsordenen	og	dermed	selv	

vælge	om	de	hovedsageligt	vil	brande	sig	som	privatperson	eller	politiker	og	i	hvor	høj	grad	de	ønsker	at	gå	

i	dybden	med	deres	politiske	holdninger.	Dette	giver	frihed	til	selv	at	bestemme,	hvordan	de	vil	skabe	

autentisitet	mellem	deres	personlige	branding	og	deres	partis	ideologi	og	organisation.	Politikerne	formår	

generelt	at	skabe	mulighed	for	ethos-dannelse	gennem	de	tre	ethos-dimentioner	og	formår	via	deres	

opslag	også	at	skabe	mulighed	for	at	blive	opfattet	som	et	autentisk	brand	på	baggrund	af	Det	Politiske	

Tilbud.	

8 Diskussion	
Formålet	med	analysen	var	at	undersøge	hvilke	muligheder	Facebook	rummer	for	etablering	af	et	

troværdigt	personligt	brand	for	danske	politikere,	samt	hvordan	de	danske	partiledere	anvender	disse	

muligheder	i	deres	personlige	branding	på	Facebook.	Analysen	har	vist,	at	Facebooks	indbyggede	

interaktionsmuligheder,	samt	muligheden	for	at	kommunikere	direkte	til	et	bredt	publikum	udenom	

gatekeepere,	skaber	mulighed	for,	at	politikerne	kan	fremstille	sig	selv	som	troværdige,	hvilket	de	generelt	

formår	at	udnytte.	Ligeledes	viser	analysen,	at	de	ni	partileder	generelt	forsøger	at	brande	sig	på	en	måde,	

som	er	konsistent	med	deres	partiers	beskrivelser	af	sig	selv	og	deres	ideologi,	hvilket	skaber	forudsætning	

for,	at	deres	brand	kan	fremstå	autentisk.			
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8.1 Fandom	Politics?	

De	danske	partiledere	benytter	i	høj	grad	deres	Facebook-side	til	at	fortælle	om	deres	aktiviteter	i	

valgkampen,	frem	for	til	udbredelse	af	politiske	holdninger.	Når	deres	Facebook-sider	er	offentligt	

tilgængelige	og	Facebook,	som	skitseret	i	indledningen,	skaber	mulighed	for,	at	de	kan	kommunikere	

direkte	til	et	bredt	udsnit	af	befolkningen,	kan	det	umiddelbart	undre,	hvorfor	de	ikke	i	højere	grad	

benytter	denne	mulighed	for	at	kommunikere	om	deres	politik.	Især	i	en	valgkamp,	som	er	en	helt	særlig	

parlamentarisk	situation,	hvor	det	netop	for	politikerne	gælder	om,	at	overbevise	så	mange	vælgere	som	

muligt	om,	at	stemme	på	sig.	Dette	kan	skyldes,	at	de	politiske	opslag	på	Facebook,	som	illustreret	i	

analysen,	ofte	tiltrækker	langt	mere	negativ	opmærksomhed	end	de	upolitiske.	Dette	stemmer	overens	

med	analyseresultater	af	amerikanske	toppolitikeres	brug	af	Facebook	i	valgkampe,	som	ligeledes	peger	på,	

at	de	undersøgte	kandidater	i	høj	grad	anvender	sociale	medier	som	Facebook	på	samme	måde.		Forskerne	

bag,	kalder	Fandom	Politics.	Fandom	Politics	er	kendetegnet	ved,	at	politikerne	i	deres	opslag	fokuserer	at	

opbygge	en	personlig	relation	til	modtagerne,	fremfor	at	fokusere	på	fornuft	og	logik	(Bronstein,	2013;	

Erikson	2008).		

	

Erikson	(2008)	har	undersøgt	Hillary	Clintons	brug	af	MySpace	i	valgkampen	om	at	blive	Demokraternes	

præsidentkandidat	i	2008	og	mener	på	den	baggrund,	at	de	sociale	medier	har	ændret	måden	at	

kommunikere	og	føre	politik	på.	Han	identificerer	i	sin	undersøgelse	et	skift	i	den	politiske	kommunikation,	

fra	hovedsageligt	at	handle	om	den	førte	politik,	til	i	højere	grad	at	fokusere	skabelse	af	et	personligt	bånd	

mellem	politikerne	og	modtagerne	via	højere	fokus	på	politikernes	privatliv	og	upolitiske	emner.	Bronsteins	

(2013)	analyseresultater	af	Barack	Obama	og	Mitt	Romeys	Facebook-opslag	i	præsidentvalgkampen	i	2012	

fandt	ligeledes,	at	kandidaterne	undgik	opslag,	der	bygger	på	fornuft	og	logik	og	i	stedet	fokuserede	på	den	

personlige	relation,	hvilket	igen	understøttes	af	Gerodimos	og	Justinussens	(2015)	undersøgelse	af	Obamas	

kampagne	på	Facebook	i	2012.	Dette	gør	sig	ligeledes	gældende	i	langt	hovedparten	af	de	danske	

partilederes	opslag,	der	i	høj	grad	appellerer	til	modtagernes	følelser	via	pathos	frem	for	fornuft	gennem	

logos-apeller.	

	

Bronstein	(2013)	og	Erikson	(2008)	peger	på,	at	denne	strategi	kan	være	en	måde	for	politikerne	at	bevare	

kontrollen	over	kampagnens	budskaber,	da	denne	fankultur	mindsker	uenighed	og	i	stedet	fordrer	

følelsesbetonede	alliancer,	som	Erikson	(2008:	14)	formulerer	det:	”it	is	easier	to	maintain	support	if	your	

supporters	like	you”.	Debattonen	på	Facebook	bliver	ofte	beskyldt	for	at	være	meget	hård	og	har	ført	til,	at	

enkelte	politikere	helt	har	trukket	stikket	til	deres	Facebook-sider,	som	eksempelvis	Søren	Espersen	og	

Bornholms	borgmester,	Winnie	Gråsbøll	(S)	(Astrup,	2016;	Hansen	2014).	Analysen	bekræfter	som	sagt	

dette,	især	i	forbindelse	med	politiske	opslag.	Dog	peger	analysen	også	på,	at	debattonen	også	kan	være	

meget	positiv	og	opbakkende	overfor	politikerne.	I	flere	af	kommentarsporene	tilkendegiver	modtagerne	
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ligefrem	at	de	er	fans	eller	hepper	på	den	pågældende	politiker,	samt	inkluderer	symboler	som	røde	

hjerter,	roser	og	smilyer	i	deres	kommentarer.	Erikson	(2008:	7)	mener,	at	retorikken	med	masser	af	

udråbstegn	og	store	bogstaver	på	Clintons	MySpace-side,	kan	mere	ligner	Fan-kulturen	forbundet	med	tv-

programmet	American	Idols,	fremfor	en	politisk	debat.	Den	følelsesbetonede	retorik	i	flere	af	

kommentarsporene	til	de	danske	politikeres	opslag,	mener	jeg	både	kan	ses	som	indikation	for,	at	de	

pågældende	politikere	er	lykkes	med	etablering	af	ethos	gennem	etablering	af	holdningsfællesskab,	samt	at	

fænomenet	Fandom	Politics	også	til	en	vis	grad	gør	sig	gældende	på	de	danske	partilederes	Facebook-sider.	

Det	indikerer,	at	Fandom	Politics	kan	være	en	vej	til	ethos-etablering	gennem	eunoia	ved	etablering	af	et	

holdningsfællesskab,	og	at	dette	holdningsfællesskab	kan	vokse	sig	så	stærkt,	at	støtterne	hjælper	

politikeren	med,	at	forsvare	sig	overfor	kritikerne,	som	illustreret	i	analysen.	På	den	måde	mener	jeg,	at	

inddragelsen	af	brugerkommentarerne	i	analysen	indikerer,	at	Facebook	også	rummer	potentiale	for	

etablering	af	stærke	positive	holdningsfællesskaber,	hvilket	kan	være	med	til	at	nuancere	synet	på	

Facebook	som	”kloak”	(Hansen,	2014)	for	negativ	debat.	

	

8.2 Involvering	af	modtagerne	
Samuelsen	og	især	Løkkes	Facebook-brug	minder	desuden	om	Fandom	Politics	ved,	at	de	forholdsvis	ofte	

opfordrer	modtagerne	til	at	dele	deres	opslag.	Ifølge	Bronstein	(2013)	var	de	amerikanske	politikeres	mål	at	

skabe	en	stærk	base	af	følgere	eller	fans,	som	kunne	sprede	kandidaternes	kampagnebudskaber	ud	

gennem	deres	netværk.	Løkke	forsøger	endda	meget	aktivt	at	hverve	nye	følgere	ved	direkte	at	opfordre	

modtagerne	til	at	følge	ham	og	udskrive	konkurrencer	med	præmierne	til	følgerne	når	han	opnår	specifikke	

mål	for	antallet	af	følgere.	Ifølge	Bronstein	(2013)	førte	denne	strategi	hos	de	amerikanske	politikere	til,	at	

de	så	vidt	muligt	forsøgte	at	bevare	kontrollen	over	deres	budskaber	ved	hovedsageligt	at	holde	sig	til	

ukontroversielle	emner	og	minimere	interaktionen	med	brugerne.	De	brugte	således	hovedsageligt	

Facebook	til	top-down-kommunikation,	frem	for	at	udnytte	Facebooks	indbyggede	interaktionsmuligheder.	

Her	adskiller	en	del	af	de	danske	politikere	sig	dog	fra	de	amerikanske	ved,	at	en	del	af	dem	flere	gange	

direkte	opfordrer	modtagerne	til	at	involvere	sig,	eksempelvis	ved	at	spørge	til	modtagenes	holdning	til	et	

givent	emne.	Olsen	Dyhr,	Thulesen	Dahl,	Løkke	og	især	Elbæk	benytter	sig	med	8-11%	af	deres	opslag	af	

involvering	af	modtagerne	gennem	dialog,	hvorimod	Obama	kun	i	ét	ud	af	163	opslag	stillede	følgerne	et	

spørgsmål	(Gerodimos	og	Justinussen,	2015:	128).	På	den	måde	formår	de	danske	partiledere	i	højere	grad	

end	deres	amerikanske	kollegaer,	at	fremstå	som	kompetente	brugere	af	Facebook	og	dermed	også	

udnytte	de	fordele	i	forhold	til	troværdighed,	der	kan	være	forbundet	med	dette.	Eksempelvis	muligheden	

for	at	fremstå	som	lydhør	og	vise,	at	de	tager	modtagerne	alvorligt.	Herudover	inddrager	alle	de	danske	

partiledere	i	en	eller	anden	grad	politiske	opslag,	der	hovedsageligt	medfører	debat,	uanset	om	

partilederen	direkte	lægger	op	til	det	eller	ej.	Østergaard,	Thulesen	Dahl	og	Pape	adskiller	sig	yderligere	

ved,	at	have	en	overvægt	af	politiske	opslag	i	modsætning	til	de	amerikanske.	I	det	hele	taget	er	det	kun	
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Samuelsen	og	Thorning,	som	har	færre	politiske	opslag	end	Obama,	der	iflg.	Gerodimos	og	Justinussens	

(2015)	optælling	har	et	politisk	tema	i	en	fjerdel	af	sine	opslag.	

	

Erikson	(2008)	mener,	at	en	konsekvens	ved	politikernes	Fandom	Politics	er,	at	det	depolitiserer	

valghandlingen,	som	dermed	går	fra	at	være	en	handling	baseret	på	fornuft	til	at	blive	basseret	på	følelser	

og	affekt	for	politikeren.	Denne	konsekvens	mener	jeg	dog	ikke	kan	siges	at	gøre	sig	gældende	for	de	

danske	partilederes	Facebook-brug.	Denne	afhandling	illustrerer,	at	selvom	de	danske	partilederes	

Facebook-brug	generelt	kan	minde	om	den	amerikanske	Fandom	Politics,	så	er	de	fleste	af	de	danske	

partilederes	Facebook-sider	ikke	ligeså	blottet	for	politisk	indhold	som	de	eksempelvis	Obamas.	Desuden	

handler	mange	af	deres	upolitiske	opslag	i	den	kategori	jeg	har	valgt	at	kalde	Valgkampen	Indefra,	om	

politikernes	dagligdag,	hvilket	også	involverer	deres	arbejde	som	politikere.	Dog	fremgår	det	også,	at	flere	

af	partilederne	generelt	forsøger,	at	skabe	en	personlig	relation	til	deres	følgere	ved	at	omtale	dem	som	

venner,	samtidig	med,	at	de	giver	følgerne	og	de	øvrige	modtagere	et	indblik	i	deres	politiske	liv	og	

holdninger.	

	

8.3 Politikerne	på	Twitter	

Analysens	resultater	og	førnævnte	overvejelse	om	Fandom	Politics	på	Facebook	gør	det	interessant	at	

overveje,	om	det	samme	gør	sig	gældende	for	politikernes	kommunikation	på	øvrige	sociale	medier,	som	

eksempelvis	Twitter.	Larsson	&	Kalsens	(2014),	der	har	lavet	et	studie	af	svenske	og	norske	

folketingspolitikeres	brug	af	Facebook	og	Twitter	påpeger,	at	brugen	af	Twitter	i	de	skandinaviske	lande	

mest	associeret	med	elitære,	urbane,	mediekyndige	grupper.	Derfor	er	det	ifølge	de	to	forskere	vigtigt,	at	

politikerne	er	til	stede	på	andre	sociale	medier	end	Twitter,	hvis	de	ønsker	at	bruge	denne	tilstedeværelse	

til	at	være	i	kontakt	med	almindelige	vælgere	udenfor	førnævnte	metropolske	elite	(Larsson	&	Kalsnes,	

2014:	663).	Dette	understøttes	af	tal	fra	Danmarks	Statistik	(2014),	der	viser	at	95%	af	befolkningen	er	på	

Facebook	,	mens	18%	er	på	Twitter	og	24%	på	Instagram.	Jeg	mener	derfor,	at	politikernes	personlige	

branding	overfor	vælgerne	bliver	mere	alsidig	på	Facebook,	da	det	er	her	størstedelen	af	befolkningen	

befinder	sig.	Facebook	er	således	det	sociale	medie,	hvor	der,	efter	min	mening,	tydeligst	forekommer	en	

relation,	interaktion	og	dialog	mellem	politiker	og	borger,	samt	borgerne	imellem.	Partiledernes	

tilstedeværelse	på	de	sociale	meder	indikerer,	at	de	ser	Facebook	mest	relevante	sociale	medie	at	være	til	

stede	på,	da	hverken	Thulesen	Dahl,	Schmidt	Nielsen	eller	Thorning	var	på	Twitter	ved	valgkampens	

begyndelse.	
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En	hurtig	gennemgang	af	partiledernes	Twitter-opslag	(tweets)	under	valgkampen	i	20151	indikerer,	at	

partilederne	generelt	anvender	deres	Twitter-profil	på	samme	måde	som	de	anvender	deres	Facebook-

side,	hvilket	betyder,	at	Papes	opslag	for	perioden	overvejende	er	politiske	ligesom	på	Facebook,	mens	

Olsen	Dyhr	og	Samuelsens	opslag	er	en	blanding	af	politiske	og	private,	hvilket	ligeledes	gør	sig	gældende	

for	Elbæk,	der	dog	tilsyneladende	selv	skriver	sine	tweets	uden	hjælp	fra	sin	medhjælper,	Mark,	der	som	

nævnt	står	bag	mange	af	hans	Facebook-opslag	i	valgkampen.	Østergaards	Twitter-brug	adskiller	sig	dog	fra	

hans	Facebook-brug	ved	at	have	en	mere	ligelig	fordeling	af	upolitiske	og	politiske	opslag,	samt	at	på	

Twitter	interagerer	med	øvrige	Twitter-brugere,	hvilket	han	ikke	ser	ud	til	at	gøre	på	Facebook.	Fælles	for	

dem	alle	er,	at	flere	af	deres	opslag	fra	Facebook	også	er	at	finde	på	Twitter,	dog	i	en	udgave	der	er	

tilpasset	Twitters	øvre	grænse	for	140	tegn,	som	eksempelvis	Figur	36	og	Figur	37:	

	

		

Disse	’dobbeltopslag’	indikerer,	at	politikerne	er	interesserede	af	at	brede	deres	budskaber	ud	til	så	stort	et	

antal	modtagere	som	muligt.	Desuden	har	partilederne	umiddelbart	en	høj	grad	af	interaktion	med	andre	

Twitter-brugere,	både	med	hinanden	og	øvrige	politikere,	samt	journalister	og	tilsyneladende	private	

borgere.	Dette	gælder	også	Østergaard,	som	ellers	ikke	umiddelbart	interagerer	med	brugerne	på	

Facebook.	Disse	forskelle	og	ligheder	mellem	politikernes	Facebook-	og	Twitter-brug	kunne	være	

interessante	at	gå	i	dybden	med	i	fremtiden.	Denne	stikprøve	indikerer,	at	de	fleste	af	partilederne	veksler	

imellem	at	anvende	de	sociale	medier	politisk	og	upolitisk,	og	at	de	er	forholdsvis	konsistente	i	deres	

																																																													
1	Gennemgangen	er	foretaget	ved	en	avanceret	søgning	på	Twitter	på	politikernes	brugernavne	
(@anderssamuelsen,	@larsloekke,	@piaolsen,	@sorenpape,	@uffeelbaek	og	@oestergaard)	kombineret	med	
datoerne	for	valgkampen,	dvs.	fra	d.	27-05-2015	til	d.	18-06-2015	

Figur	36	(Østergaard,	2015)	

Figur	37	(MØ	07-06-2015)	
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sociale	medie-strategi.	På	den	måde	kan	forekomsten	af	Fandom	Politics	blandt	partilederne	siges	at	gøre	

sig	næsten	ligeså	gældende	på	Twitter	som	på	Facebook,	dog	med	den	forskel,	at	brugerinteraktionerne	

ikke	er	lige	så	fremtrædende	på	Twitter,	da	man	skal	klikke	på	de	enkelte	tweets	for	at	se	de	dialogen	med	

og	mellem	øvrige	Twitter-brugere.	

9 Diskussion	af	Metode	
Hermeneutikken	har	som	anvendelsesmetode	på	den	indsamlede	empiri	gjort	mig	i	stand	til	at	undersøge	

og	producere	brugbar	viden	om	politikernes	udnyttelse	af	Facebooks	muligheder	i	forhold	til	skabelse	af	

torværdighed.	Data	er	indsamlet	struktureret	på	de	enkelte	partilederes	Facebook-sider	og	behandlet	både	

kvalitativt	og	kvantitativt,	hvilket	har	givet	et	nuanceret	billede	af	Facebooks	anvendelsesmuligheder	til	

personlig	politisk	branding	og	ethos-etablering.	

	

Forforståelsen	og	tolkning	ud	fra	egne	erindringer	er	en	indlejret	del	af	hermeneutikken	og	jeg	er	således	

opmærksom	på	at	min	faglighed	og	mit	formål,	kan	have	influeret	analysen,	da	min	opfattelse	af	

politikernes	retorik	og	branding,	kan	være	forskellig	fra	andre	Facebook-brugers.	Det	har	jeg	dog	forsøgt	at	

imødegå	med	inddragelsen	af	brugerinteraktionerne,	herunder	særligt	brugernes	kommentarer,	for	på	den	

måde	at	give	et	indblik	i	modtagenes	opfattelse	og	forståelseshorisont.	

	

Analysens	konklusioner	i	forhold	til	partiledernes	evne	til	at	etablere	et	troværdigt	brand	gennem	ethos-

etablering,	har	dermed	det	forbehold,	at	den	hovedsageligt	bygger	på	teori	i	forhold	til	politisk	branding	og	

retorikkens	teori	om	ethos-etablering.	Jeg	er	således	bevidst	om,	at	man	kunne	savne	en	kritisk,	

dybdegående	receptionsanalyse	til	at	understøtte	og	supplere	teorien.	Ligeledes	kunne	det	også	være	

relevant	med	en	endnu	større	inddragelse	af	partiledernes	øvrige	brandingaktiviteter	–	online	og	offline	–	

for	at	give	et	mere	udførligt	billede	af	deres	samlede	branding,	og	hvordan	Facebook	indgår	heri.	

	

De	mest	kommenterede	opslag	i	det	indsamlede	materiale	har	dog	op	mod	29.000	kommentarer,	hvorfor	

det	ligger	ud	over	denne	afhandlings	omfang	at	foretage	en	sådan	dybdegående	receptionsanalyse	af	

partiledernes	Facebook-indhold.	Desuden	er	Facebook	et	medie	i	konstant	forandring,	hvilket	jeg	har	

forsøgt	at	tage	højde	for	ved	at	vælge	et	nedslagspunkt	for	empiriindsamlingen,	som	ligger	efter	

valgkampens	afslutning.	Al	empiri	er	således	indsamlet	kontinuerligt	i	dagende	d.	22.-23.	juli.	Det	betyder,	

at	jeg	har	fået	resultatet	af	den	løbende	udvikling	i	brugerinteraktionerne	i	løbet	af	valgkampen	med	i	min	

indsamling,	men	også,	at	brugere	eller	politikere	løbende	kan	have	redigeret	i	deres	opslag	eller	slettet	

deres	interaktioner.	Kommentarer,	der	har	eksisteret	på	mediet	en	dag,	kan	således	være	blevet	slettet	den	

næste.	For	afhandlingen	betyder	det,	at	det	er	summen	af	brugerinteraktioner	på	tidspunktet	for	

dataindsamlingen,	som	jeg	forholder	mig	til	i	min	analyse.	Det	har	jeg	dog	gjort	klart	i	afhandlingens	



	 74	

afgrænsning,	ligesom	jeg	har	gjort	opmærksom	på,	at	behandlingen	og	analysen	af	empirien	sker	med	

udgangspunkt	i	teorien.	

	

Afhandlingen	har	med	sin	vekslen	mellem	makro-	og	mikroniveau	været	tro	mod	den	hermeneutiske	cirkel	

og	hermeneutikkens	udgangspunkt	i,	at	vi	skal	for	stå	den	enkelte	del	før	vi	kan	forstå	helheden	og	

omvendt.	Analysens	makroniveau	bestående	af	den	overordnede	analyse	af	Facebook	som	medie,	kan,	

ligesom	den	overordnede	analyse	og	kategoriinddeling	af	opslagene,	forstås	som	cirklens	helhed,	mens	

analysens	bevægelse	ind	mod	partiledernes	enkelte	opslag	og	anvendelse	af	Facebook	i	forhold	til	branding	

og	ethos-opbyggelse	på	mikroniveau,	kan	ses	som	cirklens	enkelte	dele.		

	

Politisk	kommunikation	på	Facebook	er,	som	nævnt	i	indledningen,	et	nyere	og	mindre	udforsket	felt,	især	

udenfor	en	amerikansk	kontekst.	Jeg	mener	således	at	afhandlingens	fokus	og	min	anvendte	metode	for	at	

undersøge	de	danske	partilederes	kommunikation	på	Facebook	i	forhold	til	personlig	branding	og	

opbyggelse	af	troværdighed	i	forhold	til	retorikken,	har	givet	en	interessant	og	brugbar	indsigt	i	Facebooks	

potentiale	for	politisk	kommunikation	og	branding.	

	

10 Konklusion	
Formålet	med	min	afhandling	har	været	at	undersøge	hvilke	muligheder	Facebook	rummer	for	etablering	af	

et	troværdigt	personligt	brand	for	danske	politikere,	samt	hvordan	de	danske	partiledere	anvender	disse	

muligheder	i	deres	personlige	branding	på	Facebook.	

	

Analysen	har	vist,	at	Facebooks	indbyggede	interaktionsmuligheder,	samt	muligheden	for	at	kommunikere	

direkte	til	et	bredt	publikum	udenom	gatekeepere,	skaber	mulighed	for,	at	politikerne	kan	fremstille	sig	

selv	som	troværdige,	hvilket	de	generelt	formår	at	udnytte.	Ligeledes	viser	analysen,	at	de	ni	partiledere	

generelt	forsøger	at	brande	sig	på	en	måde,	som	er	konsistent	med	deres	partiers	beskrivelser	af	sig	selv	og	

deres	ideologi,	hvilket	skaber	forudsætning	for,	at	de	kan	fremstå	med	et	troværdigt	personligt	brand,	som	

kan	skabe	et	klart	og	autentisk	Politisk	Tilbud.	

	

Der	er	en	generelt	tendens	til,	at	partilederne	brander	sig	på	deres	personlighed	i	højere	grad	end	deres	

politik,	og	i	stedet	lader	deres	ideologi	skinne	igennem	mere	indirekte	gennem	fortællinger	fra	deres	

hverdag.	Kun	Østergaard,	Thulesen	Dahl	og	Pape	brander	sig	hovedsagelig	på	deres	politik	gennem	en	

overvægt	af	politiske	opslag.	En	forklaring	på	de	mange	upolitiske	opslag	kan	være,	at	denne	type	opslag	

har	en	tendens	til	at	tiltrække	mere	negativ	respons	fra	følgerne	end	de	upolitiske.	Amerikanske	forskere	

har	identificeret	samme,	omend	tydeligere,	tendens	til	at	undgå	politiske	opslag	blandt	de	amerikanske	
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præsidentkandidaters	brug	af	Facebook.	De	peger	på,	at	de	undersøgte	kandidater	i	høj	grad	anvender	

sociale	medier	som	Facebook	til	det	de	kalder	Fandom	Politics,	der	er	kendetegnet	ved,	at	politikerne	

gennem	deres	opslag	forsøger	at	opbygge	en	personlig	relation	til	modtagerne,	fremfor	at	fokusere	på	

fornuft	og	logik.	Afhandlingens	analyse	indikerer,	at	antagelserne	om	Fandom	Politics	til	en	vis	grad	også	

gør	sig	gældende	blandt	de	danske	partilederes	Facebook-brug,	om	end	i	mindre	grad	en	blandt	de	

amerikanske	politikere.	Inddragelsen	af	modtagernes	reaktioner	indikerer	desuden,	de	politiske	opslag	ofte	

medfører,	at	der	både	skabes	et	holdningsfællesskab	for	og	et	holdningsfællesskab	imod	opslagets	politiske	

budskab.	

	

Denne	afhandling	kan	bidrage	til	eksisterende	viden	om	politikeres	kommunikation	på	sociale	medier,	ved	

at	have	undersøgt	de	ni	danske	partilederes	anvendelse	af	mediet,	hvilket	efterkommer	de	to	norske	

forskere	Larsson	og	Kalsnes’	(2014)	efterspørgsel	efter	mere	viden	på	området	i	en	ikke-amerikansk	

kontekst.	Afhandlingen,	er	efter	min	viden,	den	første	til	at	undersøge,	hvordan	danske	partileder	anvender	

Facebook	som	et	redskab	til	brande	sig	og	opbygge	troværdighed	under	en	folketingsvalgkamp.	Denne	

viden	er	essentiel	i	forhold	til	at	forstå	og	analysere	Facebooks	potentiale,	og	kan	desuden	være	et	redskab	

for	politikere	¬	eller	andre	i	samme	situation	–	til	at	få	fuldt	udbytte	af	Facebooks	muligheder	for	at	brande	

sig	troværdigt	og	autentisk.	

	

11 Perspektivering	
Siden	indsamlingen	af	empirien	har	to	partier	fået	nye	partiledere:	Thorning	gik	af	som	partileder	for	

Socialdemokraterne	umiddelbart	efter	resultatet	af	folketingsvalget	2015,	hvorefter	Mette	Frederiksen	

overtog,	mens	Pernille	Skipper	i	foråret	2016	afløste	Schmidt	Nielsen.	I	et	fremtidigt	studie	kunne	det	være	

interessant	at	undersøge,	hvordan	Frederiksen	og	Skipper	brander	sig	selv	–	eksempelvis,	hvilke	forskelle,	

og	ligheder,	der	er	i	deres	og	de	tidligere	partilederes	måde	at	skabe	autenticitet	mellem	de	tre	elementer	i	

Det	Politiske	Tilbud,	samt	hvilken	betydning	der	har	for	det	samlede	Politiske	Tilbud	set	fra	partiernes	

synsvinkel.	Et	sådan	studie	kunne	være	med	til	at	belyse	betydningen	af	partilederens	personlige	branding	

og	evne	til	at	fremstå	troværdig	i	forhold	til	partiets	brand.	Det	kunne	ligeledes	være	interessant	også	at	

undersøge	partiledernes	Facebook-brug	udenfor	valgkampssammenhæng,	for	at	se	om	analysens	

resultater	og	indikationer	også	gør	sig	gældende	her.	
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Figur	19	(KTD	28-05-2015b)		
https://www.facebook.com/531761723507375/photos/a.532680766748804.138212.531761723507375/11
66635780019963/?type=1	
	
Figur	20	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(KTD	28-05-2015b)		
https://www.facebook.com/531761723507375/photos/a.532680766748804.138212.531761723507375/11
66635780019963/?type=1	
	
Figur	21	(KTD	16-06-2015a)		
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181587778524763&id=531761723507375	
	
Figur	22	Uddrag	af	kommentarspor	til	(KTD	16-06-2015a)		
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1181587778524763&id=531761723507375	
	
Figur	23	(LLR	28-05-2015c)		
https://www.facebook.com/larsloekke/posts/10153300207673788	
	
Figur	24	(LLR	18-06-2015c)		
https://www.facebook.com/larsloekke/posts/10153352214318788	
	
Figur	25	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(LLR	18-06-2015c)		
https://www.facebook.com/larsloekke/posts/10153352214318788	
	
Figur	26	Uddrag	af	kommentarsporet	til	(LLR	18-06-2015c)		
https://www.facebook.com/larsloekke/posts/10153352214318788	
	
Figur	27	(JSN	07-06-2015a)		
https://www.facebook.com/johanneschmidt/posts/10153073604088640	
	
Figur	28	Uddrag	af	kommentarspor	til	(JSN	07-06-2015a)		
https://www.facebook.com/johanneschmidt/posts/10153073604088640	
	
Figur	29	(JSN	15-06-2015a)		
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https://www.facebook.com/johanneschmidt/photos/a.400095008639.178356.78130643639/10153091574
123640/?type=1	
	
Figur	30	(JSN	08-06-2015)		
https://www.facebook.com/johanneschmidt/photos/a.400095008639.178356.78130643639/10153076439
318640/?type=1	
	
Figur	31	Uddrag	af	kommentarspor	til	(JSN	08-06-2015)		
https://www.facebook.com/johanneschmidt/photos/a.400095008639.178356.78130643639/10153076439
318640/?type=1	
	
Figur	32	(JSN	04-06-2015)		
https://www.facebook.com/johanneschmidt/photos/a.10151998785443640.1073741827.78130643639/10
153067455298640/?type=1	
	
Figur	33	Uddrag	af	kommentarspor	til	(JSN	04-06-2015)		
https://www.facebook.com/johanneschmidt/photos/a.10151998785443640.1073741827.78130643639/10
153067455298640/?type=1	
	
Figur	34	Uddrag	af	kommentarspor	til	(UE	28-05-2015a)		
https://www.facebook.com/235501083187697/photos/a.295730310498107.70114.235501083187697/869
380406466425/?type=1	
	
Figur	35	(UE	18-06-2015b)		
https://www.facebook.com/235501083187697/photos/a.295730310498107.70114.235501083187697/881
941781876954/?type=1	
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14 Bilag	
	
Alle	934	siders	bilag	er	uploaded	i	den	elektroniske	aflevering	til	CBS	og	kan	findes	elektronisk	på	følgende	
link	uden	der	kræves	adgangskode:	http://tinyurl.com/gmuq3lt 	


