
 

 

 

 

 

 

 

University of Southern Denmark

Var der lige en politiker der svarede?!

Rønlev, Rasmus

Publication date:
2011

Citation for pulished version (APA):
Rønlev, R. (2011, mar. 25). Var der lige en politiker der svarede?!

Go to publication entry in University of Southern Denmark's Research Portal

Terms of use
This work is brought to you by the University of Southern Denmark.
Unless otherwise specified it has been shared according to the terms for self-archiving.
If no other license is stated, these terms apply:

            • You may download this work for personal use only.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying this open access version
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details and we will investigate your claim.
Please direct all enquiries to puresupport@bib.sdu.dk

Download date: 24. May. 2023

https://portal.findresearcher.sdu.dk/da/publications/20a5d6df-901e-4923-8929-9661befeac18


Var der lige en politiker der svarede?!
Af: Rasmus Rønlev, Ph.d. i retorik, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet
25. marts 2011 kl. 15:17

"Kære Marianne B. Tak for dine kommentarer. Jo, jeg kender selvfølgelig godt S og SFs 
argumentation. Men problemet er, at…" Sådan indledte "Johanne Schmidt-Nielsen" for nogle uger 
siden en kommentar til blogindlægget "Drop nu de 12 minutter" af politikeren af samme navn på 
politiken.dk. Et par timer tidligere havde "Marianne B." i samme kommentarspor gjort indvendinger 
mod blogindlæggets, ifølge hende, fejlagtige fremstilling af Socialdemokraternes og Socialistisk 
Folkepartis plan Fair Løsning.

Nu kan man jo aldrig vide på nettet. Dengang "Pippi Langstrømpe" skrev under på en støtteerklæring til 
fordel for Jørgen Leth fra sin bopæl "Villa Villek(n)ulla", var jeg skeptisk. Men denne gang var der 
ikke noget der tydede på at den "Johanne Schmidt-Nielsen" der dukkede op i kommentarsporet, ikke 
var den Johanne Schmidt-Nielsen der stod som forfatter af blogindlægget. Tilsyneladende havde 
folketingspolitikeren læst den kritiske kommentar af "Marianne B." og sat sig ned og skrevet et svar. 
Ikke nok med det - hun vendte tilbage og gjorde det samme til flere andre brugeres kommentarer. Og 
jeg tog mig selv i at være overrasket.

En blog uden dialog er jo ikke en blog

Men hvorfor egentlig det? Det er jo ligesom det kommentarspor er der til, ikke? At gå i dialog, 
udveksle synspunkter og måske blive klogere.

Den amerikanske professor i retorik Carolyn Miller har i en artikel om blogs – eller rettere: det at 
blogge – som genre beskrevet hvordan netop muligheden for at kommentere og svare er en vigtig del af 
vores genreforventninger når vi læser blogs. Rigtig mange bloggere nævner ifølge Miller det at udvikle 
relationer og udøve social kontrol, især gennem kommentarer og links, som de primære formål med at 
blogge.

Tilsvarende har den amerikanske lektor i retorik Robert Glenn Howard i nogle interessante artikler bl.a. 
skrevet om hvad der sker når institutionelle aktører som amerikanske præsidentkandidater og deres 
medarbejdere begynder at blogge. Ifølge Howard kan den mulighed for, men også forventning om 
dialog der følger med, både få kampagneretorikken til at glide og på glatis. Fx beskriver Howard 
hvordan der under den amerikanske præsidentvalgkamp i 2004 udbrød et ramaskrig blandt bloggere da 
holdet bag kandidaten John Kerrys officielle valgblog valgte at fjerne bestemte links og kommentarer 
fra bloggen. (Sagen var, kort fortalt, at Kerry og hans hold ikke ønskede at blive sat i forbindelse med 
de "ikke-præsidentielle" udtalelser om amerikanske entreprenører i Irak som en Kerry-tilhænger var 
kommet med et andet sted på nettet.) Det kunne man ikke! Enten havde man en dynamisk blog og 
faciliterede uformel dialog, eller også lagde man (ligesom Bush) sin statiske valgbrochure på nettet og 
prioriterede kontrolleret monolog.

http://blog.politiken.dk/johanne/2011/03/03/drop-nu-de-12-minutter/
http://www.rskribent.dk/?page_id=31
http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action_a_genre_analysis_of_the_weblog.html
http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action_a_genre_analysis_of_the_weblog.html
http://rghoward.com/research/research.html


Det samme skete for Web 2.0-præsidentkandidaten over dem alle, Barack Obama, da han gik fra at 
være kandidat til at være præsident i 2008-2009. En læseværdig artikel i magasinet Wired beskriver 
hvordan der hurtigt dukkede kritiske røster op da Obama og hans hold godt nok lagde videoer på 
Youtube hvor den nyvalgte præsident i afslappet stil fortalte om sin økonomiske politik, men samtidig 
lukkede for muligheden for at brugerne kunne kommentere. Det var der ikke meget dialog og "change 
we can comment on" over. Heller ikke i dette tilfælde gik et oplevet genrebrud begået af institutionelle 
aktører ubemærket hen på nettet.

De svarer heller ikke på nettet

Skal man tro disse teoretikere og eksempler, har vi – eller har vi i hvert fald haft – en genreforventning 
om at blogs, kommentarspor og sociale medier i det hele taget det er sådan noget med dialog (hvad vi 
så end mener med det). Så hvorfor overraskede Johanne Schmidt-Nielsens kommentar så alligevel 
(mig)?

En hurtig søgning på de seneste tre indlæg på hver af de otte blogs på politiken.dk der skrives af 
folketingspolitikere, afslører at det kunne have noget at gøre med hvad de fleste af politikerne faktisk 
gør. Nemlig undlader at svare på læsernes spørgsmål eller i det hele taget at deltage i udvekslingerne i 
kommentarsporene. Ud over Johanne Schmidt-Nielsen er det (i de undersøgte blogindlæg) kun Rasmus 
Jarlov fra Det Konservative Folkeparti og Simon Emil Amitzbøll fra Liberal Alliance der kan finde på 
at byde ind med kommentarer til deres egne blogindlæg. Det er altså stadig et mindretal af de politikere 
der blogger på politiken.dk, der svarer deres læsere. (Og dem der gør, svarer langt fra på alt - af gode 
grunde: deres indlæg får gerne flere hundrede kommentarer - men det rejser selvfølgelig det næste 
spørgsmål: Hvad er det så de svarer på?)

Det kan også være at jeg studsede over at støde på en politiker der svarede, fordi jeg samtidig sad og 
bladrede i professor i retorik Christian Kocks seneste bog De svarer ikke. Som Kock selv har skrevet 
om i en artikel her på videnskab.dk (og fortalt om i flere interviews bl.a. i TV2 Lorrys morgenprogram 
Lounge), handler hans bog bl.a. om de (u)retoriske krumspring danske politikere gør for ikke at svare 
på spørgsmål til deres politik og dens forudsætninger og konsekvenser. Skal man tro Kock, er vi uden 
for nettets kommentarspor simpelthen uvante med politikere der svarer. Og det kunne jo godt tænkes at 
have betydning for hvad vi forventer os af dem i de kommentarspor.

URL: http://videnskab.dk/blog/var-der-lige-en-politiker-der-svarede
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http://www.wired.com/politics/onlinerights/magazine/17-02/ff_obama
http://videnskab.dk/kultur-samfund/giv-os-ordentlig-argumentation
http://www.tv2lorry.dk/video/47873

