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1.0 Abstract 

This paper seeks to look at which kind of debate is mediated in the comment section 
on posts of the two Danish political parties, Stram Kurs and Alternativet. This will be 
done through an analysis of Facebook posts from both parties, where data is 
gathered for each party’s reactions, comments and shares on their page. This 
information is used to analyse the structure in the two parties posts and to look at 
what kind of posts gather the most interactions from the users.  
  
The paper gives a brief description of both parties. In the analysis the paper will draw 
theoretical knowledge from  from political communication, discourse analysis, 
argumentation analysis and the Honeycomb of Social Media model. The analysis will 
use the Honeycomb of Social Media model as a framework to understand, how the 
two parties use Facebook as a way to communicate their politics, centered around 
how the users interacts with the parties’ posts.  
 
To answer this, quantitative data is gathered to analyse the correlations within 
certain posts, and the amount of specific reactions it receives. The data will be 
visualised through diagrams. The same is done with the amount of total reactions, 
comments and shares for both parties over a given period of time, as a way to get a 
greater understanding of which posts are the most popular.  
  
From the selected posts chosen from the statistics, a discourse analysis is developed 
through Facebook posts by each parties. From this, a comparison between the 
discourse of the comments and the discourse of the actual post can be compared. 
This also helps give a better understanding of which type of debate the users are 
forming from each of the two parties. An argumentation analysis is also formed, to 
see if the parties facilitate or enhance the discourse seen in the comment section. 
  
From this, a discussion is formed, in which the debate in the comment section of the 
two parties are discussed. Here topics such as echo chambers, self- and preselected 
exposing and the ‘us against them’ discourse is discussed. Results from the analysis 
and scientific theories are also included here. 
  
The content of the paper is summed up in a conclusion, where it is concluded that 
users of said parties Facebook pages partly uses the comment section as a way to 
have their opinion backed up by others, and are not challenged by comments of 
opposing views. This is  might not done deliberately by the users, but may be due to 
the lack of opposing views in the comment sections, which turns the comment 
sections into an echo chamber, as the comments often follow the opinion of the 
party. Only in more viral posts, which often contains a ‘us-against-them’-discourse, 
are these echo chambers less visible.  
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2.0 Indledning 

Formålet med rapporten er at undersøge, hvordan nyere partier benytter Facebook 
til at skabe en offentlig debat i politiske opslag, forankret i Alternativet og Stram 
Kurs. Dette vil blive gjort ud fra Facebookopslag fra de to partier, samt tilhørende 
kommentarfelter, udvalgt ved hjælp af statistisk analyse. 

Rapporten vil indeholde en redegørelse af de to partier, Alternativet og Stram Kurs. 
Under redegørelsen af partierne bliver det gennemgået, hvordan partierne er opstået 
samt hvordan partierne gør brug af sociale medier som kommunikationsplatform. 

Udover redegørelse af partierne, vil der ydermere fremgå en analyse af, hvordan 
Facebook anvendes som debatforum, med udgangspunkt i Honeycomb of social 
media-modellen (Kietzmann et al, 2011). Dette gøres med fokus på, hvordan 
partierne gør brug af platformen i forbindelse med politisk debat. Rapporten vil med 
udgangspunkt i en indholdsanalyse baseret på den kvantitative metode (Olsen et 
Pedersen, 2018), belyse egen empiri af, hvor ofte partierne laver Facebookopslag, 
samt hvordan partierne og deres følgere gør brug af Facebooks forskellige funktioner. 
Analysen udformes ud fra en hermeneutisk og deduktiv tilgang (Harboe, 2018; 
Schechter, 2013). 

Med viden om, hvilke funktioner der optræder på Facebook, anvender rapporten en 
argumentationsanalyse (Nielsen, 2010) af partiernes opslag, til at undersøge, 
hvordan partierne kommunikerer i deres Facebookopslag. En diskursanalyse 
(Jørgensen et Philips, 1999) vil ydermere undersøge, hvilken diskurs der opstår i 
debatterne i kommentarerne på partiernes Facebookopslag.  

De løbende delkonklusioner, der forekommer gennem rapporten, vil afslutningsvis 
udgøre udgangspunktet for diskussionen. Diskussionen vil forankret i den 
videnskabsteoretiske tilgang postfænomenologi belyse, hvilket debatforum der 
optræder på Facebook. Til dette inddrages aspekter af politisk kommunikation.  
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2.1 Problemfelt  

Sociale medier har gennem tiden udbredt sig til at være et kommunikationsværktøj, 
som rivaliserer konventionelle medier. I 2018 var det hele 77 procent af befolkningen 
som brugte sociale medier, og denne procentdel er gradvist stigende (Slots- og 
Kulturstyrelsen, 2018A). 
 
Herunder er det sociale medie, Facebook, den mest brugte platform i Danmark. 
Facebook bruges dagligt af 53 procent af befolkning i alderen 16-89 år (Ibid.). Ved at 
igen sammenligne med konventionelle medier kan det nævnes, at 70 procent af 
befolkningen mellem 19-71+ år bruger TV-medier dagligt (Slots- og Kulturstyrelsen, 
2018B). 
 
Kort sagt er sociale medier, og især Facebook, noget Danmark har taget til sig, og 
som gradvist bliver mere indflydelsesrigt. Denne indflydelse kan især ses politisk, 
hvor der er skabt en ny arena samt nye vilkår, hvorpå partier og politikere har 
mulighed for at promovere sig selv samt kommunikere med deres vælgere.  
 

Der er altså gode muligheder for at benytte Facebook til at sprede budskaber. Dog 
har partierne haft problemer med at knække koden til, hvordan de mest effektivt gør 
brug af sociale medier som promoverings- og kommunikationsplatform (Aagaard et 
Ørsten, 2018). I valget 2015 var det Alternativet, som det lykkedes at være mest 
effektive i brugen af Facebook. Under valgperioden steg deres gennemsnitlige ‘like’ 
på Facebookopslag med 20 procent. Sammenlignet med Socialdemokratiet, dem som 
var tættest på Alternativet, steg de kun med 10 procent (Krogsholm, 2015). 
Folketingsmedlemmerne havde i 2016 tilsammen 2.190.313 følgere på Facebook 
(Rohde, 2016). 
 
I 2019 var det partiet Stram Kurs som var de nye til at for alvor at anvende sociale 
medier effektivt. Her lykkedes det det nystartede parti at opnå 14.583 yderligere 
vælgererklæringer på kun 11 dage, og blev dermed opstillingsberettiget til valget. 
Selvom partiet startede på Youtube, er brugen af Facebook blevet mere markant 
(Ringberg et Kristiansen, 2019). 
 

Selvom Facebook har været med til at skabe samfundsmæssige ændringer og bliver 
anvendt af tæt på alle partier samt folketingsmedlemmer, er platformen ikke uden 
sine kontroverser. Facebook er ofte blevet beskrevet som havende have en ‘hadefuld’ 
og ‘hård tone’ som skræmmer en del personer væk fra debatter (Kristensen, 2018).  
 

Formålet med rapporten er, i forlængelse af ovenstående, at undersøge, hvordan 
partierne anvender Facebook til at facilitere deres politiske kommunikation med 
borgere gennem debat i kommentarfeltet. Undersøgelsen vil være forankret i 
nedenstående problemformulering.  

2.2 Problemformulering 

“Hvordan anvendes Stram Kurs’ og Alternativets opslag af Facebookbrugere, og 
hvilken sammenhæng har dette med partiets brug af Facebook som politisk 
kommunikationsplatform?” 
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2.3 Afgrænsning 

I følgende afsnit, vil der blive redegjort for en række fravalg, som rapporten har valgt 
at afgrænse sig fra. Dette omhandler tidshorisonten i forbindelse med udvalgte 
Facebookopslag, fravalg af andre sociale medier og kommunikationsplatforme samt 
fravalget af ‘presence’ og ‘groups’-elementerne i Honeycomb of social media-
modellen. Yderligere fravælges farvelægningsmetoden af Honeycomb of social 
media. 
 

Som udgangspunkt var hensigten, at der skulle indsamles empiri fra valgkampen 
2019, da dette umiddelbart virkede mest relevant. Men netop fordi valgkampen er en 
politisk aktiv periode, har mange forskere førhen netop taget udgangspunkt i data fra 
perioder med valgkamp (Aagaard et Ørsten, 2018). Derfor, for at skille sig ud, har 
rapporten derfor i stedet taget udgangspunkt i en periode uden for valgkampen. 
Indsamlingen af empiri i form af Facebookopslag fra hhv. Stram Kurs og Alternativet 
er derfor begrænset tidsmæssigt. Dette indebærer, at de valgte opslag er slået op på 
Facebook af partierne i perioden 1.-30. november 2019.  
 
Endnu et fravalg i forbindelse med rapportens udformning har været fravalget af 
andre sociale medie-platforme såsom Twitter og Youtube. Partiet Stram Kurs er 
generelt meget aktive på Youtube ved at poste videoer regelmæssigt. Dog har vi 
fravalgt medier som Twitter og Youtube, idet inkluderingen af disse medier ville være 
for omfangsrigt. Yderligere ville  sammenligningerne af disse medier være 
problematisk, da Stram Kurs’ ikke benytter Twitter og Alternativets sjældent 
anvender Youtube. 
 

Afslutningsvis har vi fravalgt at inkludere delelementet ‘presence’, som fremgår i 
Honeycomb of social media-modellen. Dette valg er taget på baggrund af, at 
‘presence’ omhandler tilgængeligheden og lokaliseringsdeling. I den sammenhæng 
har vi taget dette fravalg, fordi partierne udelukkende deler lokalisering ved 
begivenheder. Derudover nævnes tilgængeligheden til partierne i afsnittet om 
‘conversation’, hvor mulighederne for at komme i direkte kontakt med partierne 
beskrives. ‘Groups’-elementet fra Honeycomb viste sig gennem egen undersøgelse af 
være irrelevant for rapportens indhold. I forbindelse med Honeycomb of social 
media-modellen har vi ydermere fravalgt ‘farvelægningsmetoden’, da denne er 
udviklet med fokus på marketing - for at finde frem til, hvilken platform der er bedst 
til at sælge produkter fra virksomheder. Da vi ikke har fokus på marketing eller salg i 
rapporten, har denne del af Honeycomb været irrelevant at inddrage.   
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2.4 Semesterbinding 

På tredje semester på den humanistisk-teknologiske bachelor er det påkrævet at 
inddrage dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund. Yderligere er det 
relevant at vælge en anden dimension af enten Design og konstruktion eller 
Teknologiske systemer og artefakter. Vi har valgt at inddrage Teknologiske systemer 
og artefakter, da det som udgangspunkt er mest relevant for rapporten. Vi vil her 
belyse, hvordan rapporten opfylder de to dimensioner, og begrunde valget af den 
sekundære dimension.  
 
Dimensionen Subjektivitet, teknologi og samfund beskrives som følgende i 
studieordningen: “Dimensionen Subjektivitet, Teknologi og Samfund er forankret i 
en humanvidenskabelig tradition og har fokus på relationer mellem teknologier, 
mennesker, kulturer og samfund. [...] Dimensionen omfatter de samfundsmæssige 
drivkræfter bag teknologiudvikling, herunder virksomheders og det offentliges rolle 
heri, samt forandringer i hverdagsliv som følge af teknologisk udvikling, herunder 
teknologiers og teknologiske forandringsprocessers samspil med brugere, 
læreprocesser, planlægning, ledelse og magtforhold.” (Studieordningen, 2019)    
 

I rapporten søges STS-dimensionen opfyldt gennem rapportens 
argumentationsanalyse og diskursanalyse. Diskursanalysen tager udgangspunkt i 
opslag fra Stram Kurs og Alternativet, og søger at belyse, hvilke diskurser der fremgår 
i partiernes opslag samt i kommentarfeltet. Argumentationsanalysen tager ligeledes 
udgangspunkt i opslag fra de to partier. Afslutningsvis søger diskussionen at belyse, 
hvorvidt en god og konstruktiv debat forekommer på Facebook forankret i analysens 
fund. Der lægges derudover fokus på samspillet af brugere og teknologi imellem, til at 
undersøge, hvorfor visse opslag bliver virale. 
 

Den sekundære dimension, Teknologiske systemer og artefakter er ifølge 
studieordningen:  “... forankret i en teknisk videnskabelig tradition. Dimensionen 
trækker derfor især på teorier og begreber inden for teknisk videnskab, samt 
videnskabsteoretiske problemstillinger knyttet hertil. [...] Dimensionen omfatter 
teknologiske systemer og artefakters indre mekanismer og processer samt de 
effekter disse skaber.” (Studieordningen, 2018) 

 

For at opfylde den sekundære dimension, bliver der som rammeværktøj for analysen 
taget udgangspunkt i Kietzmann et als Honeycomb of Social Media-model. Modellen 
fremsætter 7 delelementer, som redegøre for hvordan Facebook fungere som et 
system. Delelementerne består af; Sharing, relationships, identity, conversations, 
reputation og groups (Kietzmann et al, 2011). I rapporten inddrages dog kun 
elementerne ‘identity’, ‘reputation’, ‘conversations’, ‘sharing’ og ‘relationships’. 
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3.0 Metode 

Til besvarelse de arbejdsområder som belyses i semesterbindingen, anvendes 
følgende metoder til det videre analysearbejde i rapporten.  

3.1 Den hermeneutiske cirkel 

Hermeneutik betyder læren om tolkninger, hvor forholdet mellem tekst og læser 
anerkendes. En tekst kan opfattes forskelligt, alt efter hvilken læser som teksten 
præsenteres for (Harboe, 2018). Ifølge Thomas Harboe er pointen med 
hermeneutiske cirkler, at tolkning ofte spiller en afgørende rolle for, hvordan noget 
forklares i virkeligheden. Konteksten er afgørende for ens forklaringer, hvilket ofte 
leder til cirkulære forklaringer (Ibid.). Grunden til, at hermeneutik kan opfattes som 
en cirkel, er fordi erkendelsen af en tekst oftest opleves mere som cirklende fremfor 
fremadskridende og lineær (Ibid.). Thomas Harboe forklarer den cirkelbevægelsen 
inden for hermeneutik på følgende måde: 
 

“I en hermeneutisk tekstanalyse tolker du tekster ved at spejle både, a) hvad teksten 
selv “vil”, og b) hvordan du som læser “påvirker” teksten, gennem din førviden, 
følelser, kontekst osv. Resultatet er, at du bliver en smule klogere på både teksten og 
dig som læser, og derfor starter du på et højere niveau, næste gang du spejler 
(tolker) teksten og dig selv som læser.” (Harboe, 2018, s. 64-65) 

 

Indenfor den hermeneutiske metode er netop den hermeneutiske cirkel ofte anvendt. 
Den hermeneutiske cirkel har fokus på: “den erfaring, at man er nødt til at forstå 
helheden for at kunne forstå dens enkelte dele, og omvendt” (Gyldendal, 2013). 
Dette er netop pointen med den hermeneutiske cirkel - at forstå hele feltet der 
arbejdes indenfor, for at kunne forstå feltets enkelte dele. Dette er med fokus på, at 
der gennem den hermeneutiske cirkel hele tiden delkonkluderes på egne fund og 
erfaringer.  
 
Rapporten gør brug af den hermeneutiske cirkel, da den er relevant og brugbar for 
rapportens udformning. Der bliver gjort brug af den hermeneutiske metode som 
rammeværktøj i rapporten, da det giver mulighed for at konkludere på nye fund og 
samtidig koble disse til tidligere fund i rapporten.  
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3.2 Den deduktive metode 

Hvis der arbejdes deduktivt, tages der udgangspunkt i teorien og de generelle 
antagelser om virkeligheden, for efterfølgende at teste antagelsen på konkrete 
observationer (Lerum, 2014). 
 

Den deduktive metode har derudover fokus på, at sandhed i forudsætningerne logisk 
set garanterer sandhed i konklusionen. Dog forudsætter dette, at der ikke begås fejl i 
udarbejdelsen (Schechter, 2013; Prado et al, 2011). 
 

“Deductive reasoning is the kind of reasoning in which, roughly, the truth of 
the input propositions (the premises) logically guarantees the truth of the 
output proposition (the conclusion), provided that no mistake has been made 
in the reasoning” (Schechter, 2013). 

 

Rapporten gør brug af den deduktive metode, eftersom teori og viden om emnet først 
er blevet indsamlet. Dette bliver gjort i sammenhæng med Honeycomb of social 
media, som er udgangspunktet for vores empiriindsamling. 

3.3 Kvantitativ metode 

Kvantitativ metode er en metode til at indsamle mange informationer i sin empiri, 
hvor der er fokus på mængder og tal, frem for mere dybdegående fokus på sin empiri. 
Den kvantitative metode giver mulighed for for at opnå viden om forhold, der kan 
måles og kvalificeres med tal (Olsen et Pedersen, 2018). Kvantitativ metode kan 
anvendes til at danne et overblik over en mængde selvindsamlet empiri, som kan 
visualiseres gennem diagrammer og tabeller. Kvantitativ metode forudsætter at det 
materiale der analyseres, kan kategoriseres og præsenteres numerisk og opstilles 
statistisk (Ibid.).  
 

Kvantitativ metode kan i rapporten anvendes til at analysere de data, der indsamles 
fra Alternativets og Stram Kurs’ Facebookside. Her kan tallene analyseres, med fokus 
på at finde forskelle og ligheder mellem partierne, og ydermere at se, hvilke 
tendenser, der forekommer på de respektive partiers Facebooksider i forbindelse 
med politisk debat. Den indsamlede empiri bliver visualiseret i diagrammer, som 
skal fremvise de forhold og tendenser, der bliver analyseret frem til.  
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4.0 Teori 

I forlængelse af metoderne vil relevant teori inden for områderne 
argumentationsanalyse, diskursanalyse, Honeycomb of social media-modellen og 
politisk kommunikation inddrages.  

4.1 Argumentationsanalyse 

For bedre at kunne analysere de forskellige opslag på Facebook fra de to partier, 
Stram Kurs og Alternativet, benyttes argumentationsanalysens begreber, til at se på, 
hvordan partierne argumenterer i deres opslag. Dette gøres ved at benytte 
‘velvillighedsprincippet’. Her bliver der for hvert argument set på, hvilken konklusion 
argumentet søger at komme frem til, og hvilke påstande der benyttes, til at bekræfte 
konklusionen (Nielsen, 2010). Velvillighedsprincippet kan defineres således: 
 
K = argumentets konklusion. 
 

P = påstand for konklusionen. 

 
Det er værd at nævne, at påstanden kan opstilles før konklusionen, men også det 
modsatte, hvor konklusionen kommer først.  
Dog er det ikke alle opslag, som kan opstilles efter velvillighedsprincippet, da ikke 
alle opslag fra partierne indeholder argumenter.  
En anden måde hvorpå der kan ses argumentationsanalytisk på partiernes 
argumenter i deres opslag, er ved at benytte sig af Toulmins argumentationsmodel 
(Elving, 2019): 
 

 
Billede 1. På billedet ses Toulmins argumentationsmodel, som kan anvendes til at analysere argumenter (Elving, 2019) 

Toulmins argumentationsmodel indeholder seks begreber (Nielsen, 2010): 
 
Påstand: Selve påstanden for konklusionen. 
 

Belæg: Hvordan kan påstanden begrundes? 

 
Hjemmel: Hvad argumentet ender ud med, også at forstå som konklusionen. 
 



Gruppenummer: V1924809947 Hus: 4.1, B  

11 
 

Rygdækning: Hvordan er lignende argumenter afgjort tidligere? Her ses der på ”hvad der 
plejes at gøres/siges” i lignende argumenter. Som det ses på modellen bliver rygdækning 
ikke benyttet i alle argumenter (vist med stiplet linie). 

 
Styrkemarkør: Ser på den sikkerhed eller usikkerhed, der kan være i påstanden i forbindelse 
med argumentet. Er påstanden reelt sand? Dette kan både være til fordel eller ulempe for 
påstanden. Også denne del af modellen bliver ikke brugt i alle argumenter. 
 
Gendrivelse: Hvornår er påstanden ikke gældende, hvad kunne gøre konklusionen ugyldig? 
Også denne del af modellen bliver ikke brugt i alle argumenter (Ibid.). 

4.2 Diskursanalyse 

“Diskurs kan anvendes i mange betydninger [...], hvor diskurs er et udtryk for, at 
mennesket sprogligt konstruerer forståelser og opfattelser af fænomener og 
begivenheder” (Dansk i gymnasiet, 2015). 
 

Michel Foucault havde i 1980’erne indflydelse på en debat inden for human- og 
samfundsvidenskaberne, vedrørende forskellige former for diskursanalyser.  

“Centralt for de forskellige opfattelser af diskursbegrebet er, at de mønstre af 
sproglig karakter, som mennesker har til rådighed i sociale sammenhænge, 
ses som tids- og stedbundne fænomener, der former og begrænser tanker og 
handlinger” (Gyldendal, 2012). 

 

En række teoretiske begreber vil blive anvendt i analysen. Disse begreber indebærer 
'nodalpunktet', 'ækvivalenskæde' og 'antagonisme 

 

Nodalpunktet er det, diskursen italesætter. Nodalpunktet omhandler, hvilket begreb, 
fænomen eller begivenhed, diskursen analyseres omkring. Ækvivalenskæder er ord, 
som afsenderen knytter til nodalpunktet (Jørgensen et Philips, 1999). 
 

Antagonisme beskriver, en situation, hvor der er flere diskurser om det samme 
nodalpunkt. I en tekst vil der typisk være en antagonisme, idet teksten fraskriver sig 
én diskurs for at etablere den modsatte diskurs (Ibid.). Antagonismer kan lede til 
modstridende diskurser, hvilket kan lede til en debat diskurserne imellem (Ibid.).  
 
Diskursanalysen kan bruges til at belyse diskurser i partiernes opslag samt 
kommentarfeltet hertil, og sætte de fundne diskurser i kontekst til resten af analysen. 
I forbindelse med Honeycomb of social media-modellen og argumentationsanalysen, 
er det relevant at inddrage diskursanalysen. 

4.3 Honeycomb of social media 

I følgende afsnit vil der gives en gennemgang af funktionerne som Facebook giver til 
privatpersoner og organisationer. Gennemgangen gøres ud fra Honeycomb of social 
media-modellen. Modellen beskriver, hvilke funktioner der bliver lagt mest vægt på 
for et social medie, baseret ud fra 7 funktioner som de fleste platforme har til fælles. 
Disse funktioner består af en række delelementer kaldet: ‘Sharing’, ‘presence’, 
‘relationships’, ‘identity’, ‘conversations’, ‘reputation’ og ‘groups’. Dog, som nævnt i 
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afgrænsningen, vil kun elementerne ‘identity’, ‘reputation’, ‘conversation’, ‘sharing’ 
og ‘relationships’ anvendes i analysen.  

Selve modellen kan bruges til at belyse, hvordan brugerne anvender platformen, 
samt hvordan delelementernes brug på platformen ændrer måden hvorpå det er 
mest effektivt at promovere sig selv. Modellen kan dermed anvendes analytisk til at 
skabe overblik over designet af en platform og måder, som ville gøre organisationer 
mere succesfulde i sin promovering (Kietzmann et al, 2011). I Honeycomb of social 
media-modellen vil vi anvende følgende elementer: 

‘Sharing’ omhandler hvorvidt brugerne af platformen har mulighed for at dele 
indhold. Herunder overvejes yderligere, i hvilket omfang det er muligt at dele 
indhold, samt hvilke forskellige måder og opslag der kan deles. 

‘Relationships’ er forbindelse mellem brugerne samt graden af, hvor meget brugerne 
kan interagere med hinanden.   

‘Identity’ er hvilke informationer brugeren afslører om sig selv på det sociale medie 
samt hvorvidt det er muligt, at ændre mængden af information, som der afsløres. 
Disse informationer består ikke kun af praktiske oplysninger såsom navn, alder mv., 
men også informationer om, hvad brugeren kan lide, ikke kan lide etc. 

‘Conversations’ er mulighederne brugerne har for at kommunikere med hinanden. 
Her tales der både om muligheden for direkte at kommunikere med hinanden, såvel 
som at kommunikere åbent, så andre personer har mulighed for at se og deltage i 
interaktionen. 

‘Reputation’ omhandler hvorvidt brugerne har mulighed for at tilkendegive deres 
holdning til andre brugeres indhold. Tilkendegivelse kan både være i form af 
uenighed eller enighed.  

Honeycomb-modellen er relevant for rapportens udformning, da den kan bidrage 
med et indblik i de designmæssige elementer af platformen Facebook. Modellen blev 
originalt lavet til virksomheder, for at hjælpe dem med at slå igennem på sociale 
medier, for at resultere i bedre profit for virksomhederne (Ibid.). Modellen er 
relevant i analysen, da det kan give et overblik over Facebooks funktioner. I 
forlængelse af dette kan der overvejes, hvordan disse funktioner samt brugen heraf, 
påvirker den politiske debat på Facebook, med udgangspunkt i Alternativet og Stram 
Kurs.  

4.4 Politisk kommunikation 

Politisk kommunikation er traditionelt set at definere som interaktionen mellem 
politiske aktører, medierne og borgerne (Aagaard et Ørsten, 2018; Albæk et Vreese, 
2010). Hvis politikerne før i tiden ønskede at kommunikere noget ud til borgerne, 
var denne videreformidling mediernes ansvar, og medierne var samtidig ansvarlige 
for at formidle denne viden objektivt, og vurdere dens autenticitet. Dog er denne 
mere traditionelle form for politisk kommunikation under forandring (Aagaard et 
Ørsten, 2018).  
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Inden for politisk kommunikation er der angivet fire faser, hvor det danske samfund 
på nuværende tidspunkt befinder sig i den fjerde fase (Ibid.). Den fjerde fase inden 
for politisk kommunikation i Danmark startede i 2006, hvor den mobile 
datateknologi fik sit gennembrud i Danmark. Medierne blev digitale, og samtidig fik 
politikerne i Danmark øjnene op for digital kommunikation (Ibid.). 
Politikerne havde nu mulighed for at kommunikere direkte ud til borgerne via de 
sociale medier, udenom de etablerede nyhedsmedier (Ibid.).  
 

Samtidig med den mobile datateknologis gennembrud, skød flere store internetsider 
op. To af disse er Google og Facebook, som begge tilsammen står for mellem 75 – 
90% af al vækst på onlinemarkedet (Ørsten, Kursusgang 4, 2019). Der tales derved 
om et duopol, hvor Facebook og Google ved hjælp af deres algoritmer kan sende 
bestemt politisk kommunikation ud til brugerne (Aagaard et Ørsten, 2o18). Trods at 
TV stadigvæk er danskernes foretrukne medie til politisk information, så er sociale 
medier også på vej til at blive en integreret del af danskernes medieforbrug, set i en 
politisk sammenhæng (KMD, 2019; Aagaard et Ørsten, 2018). 
  
Digitaliseringen af den politiske kommunikation bliver både set ud fra et optimistisk 
og pessimistisk synspunkt. Optimisterne ser digitaliseringen af den politiske 
kommunikation som muligheden for at mobilisere nye grupper til deltagelse, 
gennem brug af sociale medier. Optimisterne argumenterer for, at de sociale medier 
har en horisontal struktur, som er med til at mindske forskellen mellem den almene 
borger og eliten (Aagaard et Ørsten, 2018). Ifølge optimisterne kan enhver borger nu 
selv producere politisk indhold, som kan være med til at påvirke den politiske 
dagsorden. Bennett og Manheim argumenterer for, at de sociale medier er med til at 
ændre i forholdet mellem den almene borger og politikeren. Hvor politisk 
kommunikation tidligere var defineret som en ’two-step-flow’, hvor de traditionelle 
medier var med til at definere den politiske kommunikation fra politiker til borger, 
argumenteres der nu for et ’one-step-flow’, hvor politikerne kan kommunikere mere 
direkte til borgerne. De argumenterer samtidig for, at de sociale medier er med til at 
give den enkelte borger en stemme i den politiske debat (Ibid.).  
  
Set ud fra det optimistiske synspunkt, kan det udledes at sociale medier er en måde 
at inddrage borgerne i samfundet, også politisk (Aagaard et Ørsten, 2018). Borgerne 
kan derved være med til at producere den politiske kommunikation, frem for 
udelukkende at være passive modtagere (Ibid.). Derved har den enkelte borger 
lettere ved at deltage i den politiske kommunikation. Borgerne har mulighed for selv 
at publicere, producere og dele politisk kommunikation – uden om de traditionelle 
medier, hvor borgerne kan kommunikere direkte til politikerne (Ibid.).  
 
Modsat mener pessimisterne inden for politisk kommunikation at ny teknologi, og 
derved også sociale medier, er med til at skabe en større splittelse mellem den 
almene borger og eliten. Forskellen mellem optimister og pessimister bunder 
nærmere i, hvorvidt de anser sociale medier for at være teknologisk determineret, og 
der lægges derved mindre fokus på, hvordan politikerne reelt anvender de sociale 
medier (Ibid.).  
 

Sociale medier anvendes primært til at formidle relationer brugerne imellem. 
Udbyderens algoritmer er med til at bestemme, hvilket indhold der vises for 
brugeren. Men selv om den almene borger kan deltage aktivt i den politiske 
kommunikation, er politisk kommunikation en gennemprofessionaliseret aktivitet 
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(Ibid.). Den politiske dagsorden sættes af toppolitikerne og de større nyhedsmedier – 
og ikke af borgerne (Ibid.). Dette lægger sig mere op ad pessimisternes synspunkt. På 
denne måde bliver politikernes kommunikation ikke nødvendigvis bestemt af 
borgernes politiske dagsorden, selv om visse politikere tilpasser sig den der kan 
gavne deres egen sag (Ibid.). I lighed med andre landes politikere, indgår danske 
politikere ikke i nogen større dialog med borgerne gennem sociale medier (Ibid.).  
 
Et begreb inden for politisk kommunikation på sociale medier er ekkokamre. 
Ekkokamre er et pessimistisk synspunkt, hvor der opstår en frygt for, at sociale 
medier er med til at skabe et mere opdelt, polariseret samfund, hvor borgerne i 
højere grad er interesseret i at få deres egen mening bekræftet (Aagaard et Ørsten, 
2018). Det indhold som brugerne på sociale medier møder, bliver i stigende grad 
personliggjort, hvilket kan lede til mindre diversitet i det indhold som brugerne 
præsenteres for (Ibid.). Inden for ekkokamre findes to former for personliggørelse – 
den selv-selekterede, hvor brugerne selv vælger materiale der kan bekræfte deres 
holdninger, og den præ-selekterede, hvor brugerne ubevidst vælger materiale der 
drives af udbydere og annoncører (Ibid.).  
 

5.0 Postfænomenologi 

Fænomenologien er en videnskabsteoretisk filosofi grundlagt af Edmund Husserl. 
Fænomenologien opstod som en modreaktion til positivisternes syn på videnskaben. Husserl 
opfattelse af fænomenologien søger at give en neutral og fordomsfri beskrivelse af 
videnskabelige fænomener (Rosenberger & Verbeek, 2015). Postfænomenologien er en 
videnskabsteoretisk retning som udspringer udfra kritik af fænomenologien. 
Fænomenologien er blevet kritiseret for at være for romantisk og abstrakt i sine termer 
og  for den manglende empiriske sammenhæng mellem teknologi og individ. Ud fra dette 
opstod postfænomenologien, hvis fokus ligger på samspillet mellem teknologi og individ, 
med individets erfaringer og oplevelser i centrum. Postfænomenologien har derved en 
empirisk orientering, hvis fokus ligger på forskning og undersøgelse i praksis (Ibid.). Et 
centralt begreb inden for postfænomenologien er ‘multistabilitet’ (Van Den Eede, 2015), som 
er defineret således: 

  
”How is technology both something we design and use for our own purposes, and 
also something that influences, restricts, leads, inclines, or controls us? One of 
postphenomenology’s main responses to this question can be found in the notion of 
“multistability.” This refers to the idea that any technology can be put to multiple 
purposes and can be meaningful in different ways to different users.” (Rosenberger 
& Verbeek, 2015, s. 25) 

  
Multistabilitet definerer, at en teknologi kan have forskellige ”stabilities” eller variationer. 
Dette betyder dog ikke, at en teknologi kan anvendes til alle formål (Rosenberger & Verbeek, 
2015). Derudover beskriver citatet også, at ’multistabilitet’ omhandler idéen om, at en 
teknologi har forskellige, individuelle opfattelser.  
 
To yderligere begreber inden for postfænomenologi er mikroskopisk og makroskopisk 
teknologiforståelse (Ibid.). Den mikroskopiske forståelse betegner den individuelle 
forståelse, altså hvordan individet forstår teknologien. Den makroskopiske forståelse ser 
derimod på den kultur og historie som ligger bag teknologien (Ibid.).  
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Postfænomenologi kan i vores projekt anvendes til at se på Facebook som en multistabil 
kommunikationsplatform, og hvilken betydning dette har for den politiske kommunikation. I 
tillæg til dette vil der ses på mikroskopisk og makroskopisk teknologiforståelse, hvor der er 
fokus på den debat, der fordres i kommentarfelterne på partiernes Facebooksider.  

 
Yderligere er platformen Facebook en ‘multistabil’ teknologi i den forstand, at Facebook blev 
skabt med intentionen om, at skulle være et kommunikationsmiddel. Det skulle gøre det 
nemmere at finde folk men kendte, eller engang havde kendt, og holde kontakten 
fremadrettet. Dog har Facebook med tiden fået flere egenskaber. Både mange sangere, 
kendte personer, virksomheder og politikere bruger Facebook som promoveringsflade for sig 
selv og deres budskaber.  

 

6.0 Redegørelse 

Nedenstående afsnit søger at redegøre for de politiske partier Stram Kurs og 
Alternativet. Dette er med fokus på at skabe en generel forståelse af, hvornår 
partierne blev oprettet, hvad der er partiernes primære politiske fokus samt hvordan 
de respektive partier benytter Facebook til at inddrage brugere i den politiske debat. 

6.1 Alternativet 

Alternativet blev stiftet d. 27 november 2013 (Alternativet, vores historie). Selve 
stiftelsen af partiet var relativt utraditionelt, idet at partiet ikke præsenterede et 
politisk program ved deres stiftelse, men derimod havde fokus på deres 
værdigrundlag og politiske manifest (Ibid.). De ønskede at gøre brug af 
crowdsourcing, hvor borgerne i gennem brugerinddragelse er med til at definere 
partiets politik (Ibid.; Shaughnessey, 2014). Dette betød at partiet først præsenterede 
et reelt partiprogram d. 24 maj 2014 (Alternativet, vores historie). At 
partiprogrammet blev til på denne måde, er noget partiet selv kalder et politisk 
kontroversielt, men dog meget bevidst valg (Ibid.). 
 
Alternativet blev især kendt for den grønne dagsorden ved valget i 2015 (Alternativet, 
politiske resultater). Alternativet er ydermere et parti som ønsker at lave om på den 
politiske fordeling, som er at finde i folketinget, og ønsker at inddrage borgerne i 
beslutningsprocesserne (Ibid.). Partiet beskrives af DR, som radikalt, 
venstreorienteret og liberalt (Poulsen, 2014). 
 
Alternativet har Uffe Elbæk som politisk leder og gruppeforperson (Alternativet, Uffe 
Elbæk).  Partiet har på deres hjemmeside en klar optegnelse over hvem deres 
ledende medlemmer er, og hvilke poster de besidder (Alternativet, personer).  
 
Alternativet henviser på deres hjemmeside til Facebook, Instagram og Twitter som 
deres kommunikationsplatforme. Af disse tre medier er partiet primært aktiv på 
deres Twitter.  Partiet havde nyhedsmediet Zetland til at følge hele deres politiske 
oprettelse, som fik adgang til al det politisk materiale der blev produceret 
(Alternativet, vores historie; Hindkjær, 2016).  
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6.2 Stram Kurs 

Stram Kurs blev oprettet som parti d. 15 juli 2017 (Ringberg et al, 2019). Partiet 
havde til hensigt at promovere sig selv via YouTube-videoer, hvor partiet mødte op i 
ghettoområder for at lave demonstrationer, og tiltrak især et ungt publikum (DR 
Dokumentar, 2019). Partiet kæmpede en hård kamp med at få nok vælgererklæringer 
til at kunne blive opstillingsberettiget som parti inden valget i 2019. Den 1. april 2019 
havde partiet kun opnået 5.526 vælgererklæringer, ud af de 20.109 der skulle til, for 
at blive opstillingsberettiget som parti til valget blot to måneder senere (Ibid.). Efter 
en ellers almindelig demonstration på Nørrebro d. 14 april 2019, opstod der 
uroligheder, hvor blandt andet veje blev afspærret med afbrændte affaldscontainere 
(Ibid.). Dette gav massiv opmærksomhed i medierne, og betød at antallet af 
vælgererklæringer steg eksplosivt, således at Stram Kurs havde opnået yderligere 
14.000 vælgererklæringer på bare 11 dage, og derved var opstillingsberettiget til 
valget i juni (Ibid.). Selv om Stram Kurs var at finde på stemmesedlen til valget i 
2019, kom partiet ikke over spærregrænsen på 2%, og kom derfor ikke ind i 
folketinget (Toft, 2019). 
 

Stram Kurs har ikke på samme måde den samme klare fordeling af partiets 
organisation som Alternativet, det vil sige, det er oftest kun partilederen Rasmus 
Paludans navn som kommer frem på deres hjemmeside (Stram Kurs). 
 

Under Stram Kurs’ partigrundlag beskriver de deres filosofiske grundlag som 
værende etnonationalistisk utilitarisme, hvilket de selv beskriver som 
følgende: ”mest muligt lykke til flest mulige etniske danskere” (Stram Kurs, politisk 
grundlag). Partiet ønsker også en del etniske og religiøse grupper ud af Danmark, og 
kommer med følgende udsagn på deres hjemmeside; ”Definitionen af en dansker, 
der som udgangspunkt er de eneste, der skal bo i Danmark” (Stram Kurs, 
udlændinge). Dette har været partiets primære mærkesag op mod valgkampen i 
2019, og har også været meningen med de demonstrationer partiet har foretaget 
landet over (DR Dokumentar, 2019).  
 

Eftersom Stram Kurs ikke blev valgt ind i folketinget ved valget 2o19, har partiet 
siden da haft til hensigt at få opmærksomhed i medierne, blandt andet gennem deres 
demonstrationer (DR Dokumentar, 2019). Partilederen, Rasmus Paludan har tilmed 
udtalt det gamle Simon Spies citat, ”dårlig omtale er bedre end ingen omtale” 
(Ibid.). I en DR Dokumentar omhandlende Stram Kurs følges der med i 
partimøderne, også i de møder hvor der er interne diskussioner partilederne imellem 
(Ibid.). I følgende afsnit vil netop partiernes brug af Facebook og brugernes 
interaktion med partiets opslag blive analyseret.  

7.0 Analyse 

I nedenstående afsnit vil de politiske partier, Stram Kurs og Alternativets 
Facebooksider blive analyseret. Dette med fokus på partiernes brug af Facebook som 
kommunikationsværktøj samt hvordan dette lægger op til en konstruktiv politisk 
debat, idet at politikerne nu gennem Facebook kan kommunikere direkte med 
borgerne. Da kommunikationen derved går uden om de traditionelle medier, kan det 
betegnes som et ‘one-step-flow’ (Aagaard et Ørsten, 2018). Honeycomb of social 
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media-modellen vil blive brugt som rammeværktøj for analysens opbygning og 
udformning. Der tages i analysen udgangspunkt i følgende elementer af Honeycomb 
of social media-modellen: ‘Identity’, ‘reputation’, ‘conversations’, ‘sharing’ og 
‘relationships’ (Kietzmann et al, 2011). Indsamlet empiri fra partiernes 
Facebooksider inddrages som et statistisk element i analysen (Bilag 1). Empirien er 
forankret i den kvantitative metode (Olsen et Pedersen, 2018). 
 
I afsnittet om conversations vil rapporten inkludere en diskursanalyse, som søger at 
belyse, hvilke tematikker partiet fremlægger i deres opslag. Ydermere bidrager 
diskursanalysen (Jørgensen et Philips, 1999) til at tydeliggøre, hvilke slags debatter 
der fremgår i kommentarfeltet på partiernes Facebookopslag. I afsnittet om 
conversations indgår ligeledes en argumentationsanalyse (Nielsen, 2010), som har til 
hensigt at belyse, hvordan partierne Stram Kurs og Alternativet kommunikerer og 
argumenterer leder en bestemt type diskurs.  

7.1 Identity  

Identity omhandler, hvordan brugere viser deres identitet på de sociale medier. Dette 
kan gøres med både navn, alder, profession, etc. Derudover kan elementer såsom 
tanker, holdninger, likes og dislikes ifølge Kaplan et Haenlein (2010) også sige noget 
om en organisation eller persons identitet; 
 

“the presentation of a user’s identity can often happen through the conscious 
or unconscious ‘self-disclosure’ of subjective information such as thoughts, 
feelings, likes, and dislikes. Consequently, users and social media sites have 
different discourse preferences and aims” (Kietzmann et al, 2011, s. 243). 

 
En af Facebooksbrugernes vigtigste funktioner er muligheden for at beskrive sin 
identitet med informationer, billeder etc. Det er dog muligt at begrænse, hvor meget 
andre brugere kan se på ens profil. Det er dog aldrig muligt at blive helt anonym, og 
information i form af navn vil altid være tilgængeligt. Facebook kan dermed anses for 
at være en offentlig platform, hvor brugeren er påduttet til at lægge navn til sine 
holdninger ved brug (Kietzmann et al, 2011, s. 243). Det er derudover næsten 
umuligt at oprette fake-konti, som ellers kunne have hemmeligholdt personers 
identitet. Dette ses på baggrund af, at Facebook aktivt har systemer til at kontrollere 
validiteten af ny konti. Yderligere er det kun muligt at skifte navnet på sin Facebook-
konto hver 3. måned (Facebook, 2019A). Funktionen til at beskrive sin identitet er 
også brugt af grupper og sider. Dog er mulighederne for at beskrive disse mere 
mangelfulde i forhold til brugernes, og indeholder typisk ikke særlig meget 
information (Facebook, 2019B)  
 

På Alternativets Facebookside har de tilkendegivet deres mission, 
kontaktoplysninger i form af mailadresse, telefonnummer og partiets hjemmeside 
samt partikontorets lokalisering (Alternativet, Facebook).  
 
Stram Kurs har på samme måde tilkendegivet en række informationer om partiet på 
deres Facebookside. Heraf indgår partiets Facebook-messenger, partilederens 
mailadresse, partiets hjemmeside, både partiets og partilederens Twitterkonti, 
partiets Youtubekonti samt en række informationer om partiets stiftelse og politiske 
ståsted (Stram Kurs, Facebook). 
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7.2 Reputation 

I dette afsnit, vil udvalgte Facebookopslag fra partierne og tilhørende reaktioner 
blive belyst. Dette vil ydermere blive sat i kontekst med, hvilken betydning 
reaktionerne har i partiets tilfælde. 

Reputation har fokus på, hvordan brugere, organisationer eller virksomheder bliver 
anset udadtil på baggrund af deres profil eller side på sociale medier. Ydermere 
indgår det i reputation, hvorvidt der er tillid mellem organisationer såsom Stram 
Kurs og Alternativet og brugerne af Facebook; “In essence, reputation is about how 
trust between parties is developed, assessed and maintained” (Kietzmann et al, 
2012, s. 5). 
 
På Facebook er det muligt at tilkendegive sin holdning omkring indholdet af 
tekstopslag, delte opslag, billeder, begivenheder, videoer og placeringer. Dette gøres 
ved at bruge ‘like’ knappen på opslag. Yderligere er det muligt at præcisere sin 
reaktion på et opslag, ved at holde musen over ‘like’ knappen og ændre sin reaktion 
fra ‘like’ til reaktionerne ‘love’, ‘haha’, ‘wow’, ‘sad’ eller ‘angry’(Facebook, 2016).  

Som det fremgår af nedenstående diagrammer, ses en forskel mellem reaktioner på 
henholdsvis Stram Kurs’ og Alternativets Facebookopslag. Alternativet får generelt 
flere reaktioner på deres opslag end Stram Kurs, særligt i form af ‘like’, ‘sad’ og ‘love’. 
Stram Kurs får derimod flere ‘angry’ og ‘haha’ reaktioner (Figur 1).  

 

Figur 1: Fremgår et overblik over reaktioner på Alternativets og Stram Kurs’ opslag i november 2019. 

Selvom det på Figur 1 ser ud som om alternativet har flest delinger og reaktioner, 
skal dette ses i kontekst med, at Alternativet har cirka 4.9 gange så mange følgere på 
deres Facebookside end Stram Kurs. Hvis Stram Kurs derimod bliver proportionelt 
skaleret op, ser det ud som i figur 2. Ud fra figuren kan det udledes, at Stram Kurs’ 
Facebookside har en større mængde aktivitet end Alternativets Facebookside 
udregnet per følger. 
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Figur 2: I figuren fremgår et overblik over reaktioner på Alternativets og Stram Kurs’ opslag i november 2019, proportionelt 
reguleret. 

At Alternativet generelt oplever langt flere ‘like’- end ‘angry’-reaktioner på deres 
Facebookopslag, kan ses på figur 3. I Alternativets tilfælde bruges ‘like’ og ‘love’ til at 
beskrive, hvordan følgerne af Alternativet føler omkring opslaget, baseret ud fra 
kommentarerne, som beskriver deres enighed med budskabet af postet. Yderligere 
bruges ‘like’ reaktionen som en høflig måde at beskrive, at brugerne har set opslaget 
og Alternativets indsats (Alternativet, Facebook). Dog kan betydningen af 
humørikonerne ændres afhængigt af konteksten. Humørikonerne kan både belyse 
brugeres egentlige humør, men de kan derudover også bruges ironisk eller af 
høflighed (Tian et al, 2017). 

Et eksempel på et opslag fra Alternativet, som fik mange reaktioner, er fra d. 20. 
november 2019. De positive reaktioner på opslaget giver et indblik i, at Alternativet 
generelt har en positiv tematik og konnotation i deres Facebookopslag. Den positive 
tendens ses også i opslag fra d. 5., 19. og 29 nov., 2019. Den positive tematik bliver 
ydermere gentaget i kommentarfeltet med positivt ladede ord, såsom “Dejligt”, 
“Godt”, “Super!”, etc (Alternativet, Facebook, 5., 19. og 29. nov. 2019).  

Et eksempel på et af Alternativets opslag, som derimod fik et relativt stort antal 
‘angry’-reaktioner er fra d. 13. november 2019 (Alternativet, Facebook, 13. nov. 
2019). Opslaget omhandler en udtalelse fra integrationsminister Mathias Tesfaye, 
som strider imod Alternativets egne holdninger. ‘Angry’-reaktionen forstås her som 
værende en forlængelse af Alternativets og deres følgeres vrede mod forslaget.  
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Figur 3: Figuren giver et overblik over de enkelte reaktioner, som Alternativets Facebookopslag fik i november 2019. 

I figur 4 fremgår reaktionerne på Stram Kurs’ opslag for november 2019. På figur 
4 ses en tydelig forskel fra figur 3. Overordnet set, viser figur 4 en større mængde 
‘angry’ og ‘haha’-reaktioner fra brugerne på Facebookopslagene. Disse reaktioner 
kunne antyde, at Stram Kurs’ følgere er utilfreds med opslagets budskab. Det 
betyder dog ikke nødvendigvis, at følgerne er sure eller synes opslaget er 
humoristisk. Dette ligger i forlængelse af, at humørikoner anvendes i forskellige 
sammenhænge, og deraf kan udvise forskellige betydninger; “emojis can be used to 
detect users sentiment, if we take into account of contexts where their meanings are 
modified (used ironically or for politeness)” (Tian et al, 2017, s. 15). 

 
Stram Kurs’ Facebookopslag fra 2. november, med flest ‘angry’ reaktioner, er 
markeret på figur 4. Dette opslag består af en video omhandlende et overfald på 
partileder Rasmus Paludan, ved en demonstration ved Nørrebros Runddel. I videoen 
bliver partileder Rasmus Paludan angrebet med syre af en ung kvinde, som 
udtrykker sin frustration og utilfredshed overfor partilederen og partiets holdninger. 
I dette tilfælde kan der argumenteres for, at de sure reaktioner ikke decideret er 
rettet mod partiet, men er derimod er rettet mod kvinden i videoen, som kaster 
syren. Denne argumentation understøttes af kommentarfeltet, som generelt er 
præget af negative holdninger omkring kvindens handlinger (Stram Kurs, Facebook, 
2. nov. 2019). 
 

I forbindelse med ‘haha’-reaktionerne, kan et opslag fra Stram Kurs’ Facebookside 
fra d. 15. november, 2019 belyse formålet med denne reaktion. D. 15 november lagde 
Stram Kurs en video op på deres Facebookside, hvor partilederen også bliver 
overfaldet af en ung kvinde (Stram Kurs, Facebook, 15. nov. 2019). Kvinden opsøger 
partilederen, efter en gåtur på Christiania i København. Kvinden slår partileder 
Rasmus Paludan i ansigtet, i frustration over hans politiske udmeldinger. I dette 
tilfælde var antallet af ‘haha’-reaktioner højere end antallet af ‘angry’-reaktioner. I 
denne sammenhæng kan det ses ud fra kommentarerne samt delinger af opslaget, at 
‘haha’-reaktioner anvendes af modstandere af partiet, som finder opslaget 
humoristisk. Derved får ‘haha’-reaktionen en hoverende betydning. Delingerne og de 
tilhørende kommentarer kan ses på bilag 2.  
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Figur 4: Figuren fremlægger en oversigt over de forskellige reaktioner på Stram Kurs’ opslag på Facebook i november 2019. 

Det kan ud fra ovenstående konkluderes, at Alternativet generelt har en positiv 
tematik og konnotation i deres Facebookopslag og kommentarfelt, i opslag med højt 
antal ‘like’ og ‘love’-reaktioner. Det kan ydermere konkluderes, at Alternativet 
generelt oplever positiv opbakning fra deres følgere og derved ikke oplever ret meget 
debat og diskussion på deres Facebookside. Nogle tidspunkter, hvor Alternativets 
Facebookopslag møder negative reaktioner, kan der argumenteres for, at 
reaktionerne er i forlængelse af partiets egne frustrationer eller holdninger.  
 
Det kan ligeledes konkluderes, at Stram Kurs’ Facebookopslag overordnet set har 
færre ‘like’ på deres opslag, men en del flere ‘angry’-reaktioner end Alternativet. 
Dette ses som en forlængelse af partilederens og følgernes egen vrede. Partiets 
Facebookopslag har derudover også flere ‘haha’-reaktioner end Alternativets, som 
bliver brugt af partiets modstandere. 

7.3 Conversations 

Delelementet ‘conversations’ i Honeycomb-modellen omhandler kommunikationen 
brugere imellem samt den kommunikation der foregår mellem organisationer og 
brugere. Denne kommunikation kan både komme til udtryk i chatfora eller i 
offentlige debatter gennem kommentarfelterne på organisationerne opslag; “Many 
social media sites are designed primarily to facilitate conversations among 
individuals and groups” (Kietzmann et al, 2011, s. 244). 
 

Platformen Facebook har en række funktioner, som brugere kan gøre brug af i 
forbindelse med kommunikation. Dette omhandler funktioner såsom chat, 
kommentarer og reaktioner i form af ‘like’, ‘love’, ‘haha’, ‘wow’, ‘sad’ og ‘angry’ 
humørikoner (Tian et al, 2017). I nedenstående afsnit søger rapporten at belyse, 
hvordan førnævnte funktioner har en indvirkning på partierne Alternativets og 
Stram Kurs’ identitet, omdømme og relation til brugerne på Facebook.  
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Ligesom private brugere, har Facebooksider såsom Alternativet og Stram Kurs 
mulighed for at være i direkte kontakt med andre brugere gennem chatforummet 
‘Messenger’.  
Alternativet har valgt at benytte sig af et automatisk svar, som dukker op, når 
brugere sender dem en messenger-besked (se Bilag 3). Efterfølgende vil brugeren 
modtage et personligt svar, fra en af Alternativets medlemmer. Både i den 
automatiske og private besked indgår humørikoner og hilser som “Vh”, hvilket søger 
at skabe en relation mellem brugeren og partiet (Kietzmann et al, 2012).  
 

Stram Kurs svarer derimod hverken med automatiske eller private beskeder, ved 
forsøg på at skabe kontakt mellem brugeren og partiet. Det er derfor som 
udgangspunkt ikke muligt, som bruger, at opnå dialog med partiet gennem chat på 
Facebook. I modsætning til Alternativet, underbygger Stram Kurs ikke ‘one-step-
flow’ på samme niveau, gennem private beskeder. 
 

På Facebook er en af funktionerne, at brugerne kan kommentere på hinandens 
tekstopslag, delte opslag, billeder, begivenheder, videoer og placeringer. Dette gælder 
også for Stram Kurs og Alternativets Facebooksider, hvor udefrakommende kan 
kommentere offentligt på partiernes opslag. Facebookbrugere, -sider og -grupper har 
mulighed for at definere, hvem der har mulighed for at kommentere på deres opslag. 
Yderligere er der mulighed for at slette og skjule kommentarer. Brugerne behøver 
ikke at følge Facebooksider, for at kunne kommentere på opslag og dele disse. 
Facebook sletter ikke automatisk hadefulde udtalelser, angreb, etc, og dette er derfor 
overladt til Facebookbrugere og -sidemoderatorer. Hvad der bliver defineret som 
hadefuldt kan selv defineres af den enkelte bruger eller side, eller ignoreres 
fuldkomment. Her findes endnu en forskel på, hvordan Alternativet og Stram Kurs 
modererer deres respektive Facebookside forskelligt (Facebook Business, 2019). 
 
Alternativet har en række regler, angående tonen i debatter på siden, stående under 
‘noter’ på deres Facebookside. Regler som skal opfordre til en god og rar dialog på 
siden:  

“Der gælder følgende retningslinjer for denne side: 

▪ Alle vægopslag og kommentarer skal overholde god takt og tone. Det 
betyder bl.a., at indlæg ikke må være injurierende, diskriminerende, 
krænkende eller have karakter af at være chikane mod andre. Skriv 
hellere pænt til hinanden og undgå personangreb. Så får vi en bedre 
debat. 

▪ Vægopslag og kommentarer skal overholde loven om ophavsret. 
▪ Kommentarer og vægopslag må ikke indeholde reklame eller 

kommercielle indlæg. 
▪ Gentagelser af ens kommentarer og vægopslag vil blive betragtet som 

spam og vil blive slettet. 
▪ Vægopslag og kommentarer, der udelukkende består af links, vil blive 

betragtet som spam og vil blive fjernet. Skriv en forklarende tekst eller 
en kommentar til dit link, hvis du mener, det er relevant for debatten. 

▪ Opslag, der ikke kan kommenteres, vil blive fjernet. 

Vi forbeholder os ret til at slette vægopslag og kommentarer, der ikke lever op 
til ovenstående retningslinjer.” (Facebook Alternativet, 2013) 
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Ovenstående indikerer, at Alternativets hensigt er, at frasortere og slette opslag og 
kommentarer, som, efter deres mening, ikke overholder en god tone eller er relevant 
for den givne debat. Stram Kurs har derimod ingen regler stående offentligt på deres 
Facebookside, hvilket lægger op til en mindre kontrolleret debat. 
  

Ved at kigge på, hvilke opslag som bliver kommenteret, kan det i figur 5 og 6 ses, at 
spredning af kommentarer differerer en del både mellem Stram Kurs og Alternativet. 
På figur 5 ses det, at Stram Kurs’ opslag kun i enkelte tilfælde har mere end 200 
kommentarer, og derved en dårlig spredning af kommentarerne. Hovedsageligt 
forekommer kun tre opslag, hvor antallet af kommentarer er bemærkelsesværdigt 
højt i november.  
  

 
Figur 5: Figuren fremviser et søjlediagram over antallet af kommentarer på Stram Kurs’ Facebookopslag i november 2019. 

 

Som anvist i figur 6, har Alternativet ligeledes nogle opslag, som bliver kommenteret 
meget på end andre. Dog er spredningen af kommentarer større hos Alternativet, 
hvilket indikerer, at Alternativet overordnet får mere opmærksomhed på alle deres 
Facebookopslag. Nogle opslag, som set i figur 6, skiller sig ud i forhold til mængden 
af kommentarer. Dette drejer sig eksempelvis om et opslag fra d. 22 november 2019 
(Alternativet, Facebook, 22. nov. 2019), hvor partiet har lagt et link op til en artikel, 
som omhandler partilederen Uffe Elbæks udmelding i forbindelse med Rasmus 
Paludans afholdelse af  Stram Kurs’ rigskongres på Christiansborg. Ydermere ses et 
stort antal kommentarer på opslaget fra d. 19. november 2019 (Alternativet, 
Facebook, 19. nov. 2019), hvor partiet opfordrer deres vælgere til at underskrive et 
lovforslag, som omhandler et forbud mod salg af Roundup og anden plantegift til 
privat brug og til brug på offentlige fællesarealer. 
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Figur 6: Ovenstående figur fremlægger et overblik over antallet af kommentarer på Alternativets Facebookopslag i 
november 2019. 

For at kunne forstå, hvorfor nogle af opslagene får mange kommentarer og 
reaktioner, anvendes en argumentationsanalyse (Nielsen, 2010). 
Argumentationsanalysen har til hensigt at belyse, hvordan hhv. Stram Kurs og 
Alternativet argumenterer i deres Facebookopslag, samt sætte dette i kontekst med 
antallet af reaktioner, delinger og kommentarer. Dette med fokus på, hvilken 
indvirkning partiernes argumentation kan have på debatten. 

7.3.1 Argumentationsanalyse, Stram Kurs 

 
Figur 2 Billede 2: Opslag fra Stram Kurs fra d. 23 november 2019 (Stram Kurs, Facebook, 23. nov. 2019) 
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Først analyseres opslaget ud fra velvillighedsprincippet (Nielsen, 2010):  
 
P1: Ekstra Bladet lyver om hvor skidt det går for Stram Kurs 

P2: Medlemmerne strømmer til Stram Kurs, og de ligger samme sted i 
meningsmålingerne som til valget. Derfor lyver Ekstra Bladet om hvordan det går for 
Stram Kurs 

 

P3: Skribenten for Ekstra Bladet, Marie Nørgaard, har gentagne gange løjet om sager 
omhandlende Stram Kurs og Rasmus Paludan 

 

P4: Stram Kurs’ afholdelse af en Rigskongres på Christiansborg leder til massiv 
medieomtale og protester 

 
P5: Marie Nørgaards løgne om Stram Kurs lyver om, at ingen taler om dem. Deres 
foragt over for Marie Nørgaard drager paralleller til den behandling som danskere 
venligtsindede over for tyskere under besættelsen modtog efter befrielsen 

 

Som det kan ses ud fra velvillighedsprincippet, kommer Stram Kurs i dette opslag 
ikke med nogen konklusion, men udelukkende påstande. Påstandene holder sig ikke 
til det samme emne, men springer mere rundt i forskellige emner. Påstandene 
kommer med stærke ytringer om deres utilfredshed mod journalisten Marie 
Nørgaard, og kommer med indirekte trusler om, hvilken behandling de ønsker hun 
skal have.  
 

Der foretages en yderligere argumentationsanalyse ud fra Toulmins 
argumentationsmodel (Nielsen, 2010): 
 

Påstand: Ekstra Bladets journalist Marie Nørgaard lyver om Stram Kurs 

 

Belæg: Ekstra Bladet og Marie Nørgaards løgne om, hvordan det går Stram Kurs, er 
ikke sande, idet at de har samme vælgertilslutning nu som under valget 
 

Hjemmel: Marie Nørgaard har gentagne gange løjet om Stram Kurs, og at ingen taler 
om dem 

 

Rygdækning: Marie Nørgaard har løjet om dem tidligere, hvor hun udtalte at Rasmus 
Paludan var general i “krigen for et racerent Danmark” 

 
Styrkemarkør: Marie Nørgaards løgne om, at ingen snakker om dem passer ikke, idet 
at de mødte stor medieomtale under afholdelse af deres Rigskongres på 
Christiansborg 

 
Gendrivelse: Der bliver, nok bevidst, ikke anvendt gendrivelse, idet at dette nok vil gå 
imod det argument, som Stram Kurs søger at fremsætte 

 
Overordnet set anvender Stram Kurs en argumentationsmetode, hvor der 
udelukkende er påstande, som skifter i emnet, men stadigvæk har et overordnet 
tema. Der er ingen konklusion i opslaget. Stram Kurs forsøger at dreje debatten hen 
på de personer der er imod dem, men argumenterer her mere for, at påstandene 
imod dem er forkerte, end de har gjort i andre opslag (Stram Kurs, Facebook, 16. okt. 
2019). Dette ses under belægget og styrkemarkøren, hvor Stram Kurs søger at 
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argumentere for, hvorfor Ekstra Bladet og Marie Nørgaards påstande om dem ikke er 
sande. Der bliver nok bevidst valgt ikke at bruge gendrivelse, da dette vil kunne 
skade det argument som de argumenterer for. Der er her fokus på enkeltpersoner, og 
den utilfredshed som Stram Kurs har med dem. Dette er med til at afføde en ‘os-
mod-dem’-tematik, idet at deres fokus på enkeltpersoner og mangel på belæg for 
deres påstande leder til en større debat. ‘Os-mod-dem’-tematikken betegner en 
situation, hvor der opstår en diskussion, hvor to modstridende grupper begynder at 
angribe hinanden frem for at debattere konstruktivt. 
Dette ses også under både hjemmel og rygdækning, idet at Marie Nørgaard og Ekstra 
Bladet opstilles som at være generelt ‘modstandere’ af Stram Kurs. 

7.3.2 Argumentationsanalyse, Alternativet 

 

 
Billede 3: Opslag fra Alternativet fra d. 14 november 2019 (Alternativet, Facebook, 14. nov. 2019) 

Først ses der på argumentet ud fra velvillighedsprincippet (Nielsen, 2010): 
 

P1: Vores fælles skove er til salg - og det slår dem ihjel 
 
P2: Statens fældning af træer og støvsugning af skovbunden for dødt ved leder til 
mindre mangfoldighed i naturen 

 
P3: De danske skove har det næstdårligst i hele Europa 

 

K: Lad skovene være i fred. Så løses problemerne af sig selv 

 

Som det kan ses ud fra velvillighedsprincippet, skriver Alternativet ikke deres 
konklusion først, men kommer derimod med en masse påstande om emnet inden 
konklusionen. Alternativet søger derfor at opbygge deres argumentation ud fra 
påstande om emnet først, for derefter at komme med en konklusion til sidst.  
 

Opslaget analyseres herefter ud fra Toulmins argumentationsmodel (Nielsen, 2010): 
 

Påstand: Vores fælles skove er til salg, og dette slår dem ihjel 
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Belæg: Staten fælder træer, sælger tømmer og støvsuger skovbunden for dødt ved, 
som bliver brugt til biomasse. Dette leder til, at staten også sælger ud af 
mangfoldigheden i dyrelivet 
 
Hjemmel: Lad skovene være i fred, så løses problemet af sig selv 

 

Rygdækning: Der anvendes her ingen rygdækning. Dette kan være fordi at der 
foreslås et nyt tiltag, og der derved ikke har været lignende eksempler tidligere 

 

Styrkemarkør: Statens salg af de fælles skove gør at vi står fattigere tilbage, og vi har i 
Danmark de næstdårligste skove i Europa 

 
Gendrivelse: Der er, lige som i Stram Kurs’ opslag, ingen brug af gendrivelse, da dette 
kan være med til at gå imod Alternativets argument 
 
Alternativet søger at understøtte deres argumentation ved at komme med en masse 
påstande om emnet, for at til sidst komme frem med en konklusion. Der bruges også 
her styrkemarkør til yderligere at understøtte argumentet, mens brug af gendrivelse 
ikke anvendes. Dette er nok et bevidst valg, idet at brug af gendrivelse ville lægge op 
til, at Alternativet vil være nødt til at belyse, hvornår deres argument ikke holder. Der 
anvendes ligeledes ingen rygdækning, nok for at argumentet ikke har nogle 
eksempler på hvordan tidligere sager er blevet afgjort. Alternativet anvender en 
meget fastlagt argumentation, som holder sig inden for samme emne. Denne måde at 
argumentere på ses også i andre opslag fra Alternativet, bla. et opslag fra d. 28 
november (Alternativet, Facebook, 28. nov. 2019). Alternativet lægger gennem deres 
argumentation ikke op til en ‘os-mod-dem’-tematik, idet at der modsat Stram Kurs’ 
argumentation ikke lægges op til påstande mod enkeltpersoner.  
 

I forlængelse af ovenstående, kan en sammenligning af de to partier belyse en del 
forskelligheder, men også ligheder. Stram Kurs benytter udelukkende påstande i 
deres argumentation, hvor Alternativet derimod konkluderer på deres påstande. 
Stram Kurs’ opslag er generelt mere brede i de emner, de argumenterer for i deres 
påstande end hos Alternativet. Der optræder i visse tilfælde personlige angreb i 
Stram Kurs’ opslag. Den hårde tone kan være med til at skabe ‘os-mod-dem’ 
tematikken, som inddrages af diskursanalysen. 
 
Til at analysere underlagte diskurser i opslag fra partierne, anvendes relevant 
teoretiske begreber (Nielsen et Keld). Diskursanalysen tager udgangspunkt i en 
række ækvivalenskæder, som indgår i hhv. opslag, video og kommentarfelt. Ud fra 
ækvivalenskæderne opstilles et nodalpunkt, som beskriver opslagets centrale tema. 
Ud fra forestående, bliver det vurderet, hvorvidt diskurserne er antagonismer eller 
hegemoniske (Ibid.). Der foretages i nedenstående, en diskursanalyse med 
udgangspunkt i opslag fra både Stram Kurs og Alternativet, ud fra de opslag der i 
november 2019 fik flest kommentarer. For begge opslag vil der ud fra de fundne 
ækvivalenskæder opstilles diskurser, som afslutningsvis sættes i kontekst med ‘os-
mod-dem’-tematikken. 
 
Ydermere inddrages en tabel fra Danmarks Statistik, hvor der er fokus på, at hver 
syvende kommentar på Facebook er hadefuld. Denne hadefulde kultur på de sociale 
medier skræmmer mange brugere fra, at deltage i offentlige debatter, eksempelvis i 
forbindelse med politiske opslag (Danmarks Statistik, 2017). 
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7.3.3 Diskursanalyse, Stram Kurs 

Første diskursanalyse foretages på baggrund af Stram Kurs’ mest kommenterede 
opslag fra d. 15 november (Stram Kurs, Facebook, 15. nov. 2019). Analysen tager 
udgangspunkt i både opslaget, videoen samt kommentarfeltet. Opslaget havde 725 
kommentarer, 970 reaktioner og 198 delinger, og er det mest virale af deres oplag i 
november 2019. 
 

Videoen i opslaget viser Rasmus Paludan bevæge sig rundt udenfor Christiania, og 
bliver slået i ansigtet af en kvinde. Kvinden bliver lagt i håndjern og ført bort. Der er 
mange mennesker samlet om hændelsen, og flere mennesker ytrer kommentarer 
mod Rasmus Paludan.  
 
Fra videoen blev der udledt en række ord og vendinger, som i bilag 4.1 skaber en 
ækvivalenskæde. Ud fra ækvivalenskæden, kan der opstilles et nodalpunkt, som 
omhandler videoens centrale tema. I videoen kan ‘fysisk vold og trusler’ udledes som 
det centrale tema, som derved er videoens nodalpunkt. Nodalpunktet vurderes som 
værende det samme i både opslag, video og kommentarfelt. 
 
Ud fra ækvivalenskæden fra videoen kan ses en tydelig diskurs. Indholdet i 
ækvivalenskæden indikerer, at diskursen ikke umiddelbart er negativ over for fysisk 
vold og trusler, og dette fremsættes ikke direkte som et problem. Man kan herudfra 
argumentere for, at diskursen her er hegemonisk, da der som udgangspunkt kun 
fremstår en ensrettet diskurs.  Ydermere kan man sætte dette i kontekst med, at den 
ensrettede diskurs skaber et ekkokammer i videoen.  
 

Ud fra selve opslaget (Stram Kurs, Facebook, 15. nov. 2019) er der opstillet en 
ækvivalenskæde, som ses i bilag 4.2. Nodalpunktet fra videoen, omhandlende ‘fysisk 
vold og trusler’ vurderes at gå igen i opslaget. Modsat videoen, kan der ud fra 
opslagets ækvivalenskæde opstilles en diskurs, som forholder sig negativt til 
nodalpunktet - fysisk vold og trusler. Eftersom der også her kun udledes en ensrettet 
diskurs, er opslaget hegemonisk. Ligesom i videoen fremkommer der derved også 
her et ekkokammer, da der kun fordres én diskurs. Ydermere kan inkluderes, at 
opslaget er skrevet af partiet selv, og at der i opslaget bliver fremstillet en offerrolle. 
Offerrollen er i fokus i opslaget, og man kan derved sætte det i kontekst med, at 
diskursen er negativt ladet mod fysisk vold og trusler (Ibid.).  
 
Afslutningsvis kan der ligeledes, med udgangspunkt i nodalpunktet om fysisk vold og 
trusler, analyseres frem til ækvivalenskæder og diskurs i kommentarfeltet på 
opslaget (Stram Kurs, Facebook, 15. nov. 2019). Ækvivalenskæderne er fremlagt i 
bilag 4.3. En af diskurserne som kan udledes fra ækvivalenskæderne, er, at fysisk 
vold er negativt (bilag 4.3). Dette ses på dele af ækvivalenskæden såsom “vold er 
aldrig løsningen” og “man kan aldrig fortjene at blive slået”. Der er i kommentarfeltet 
dog enkelte dele af ækvivalenskæderne, som kan understøtte den modsatte diskurs - 
at fysisk vold kan være okay (bilag 4.3). Derfor kan diskurserne i kommentarfeltet 
defineres som antagonistiske frem for hegemonisk, da diskurserne er modstridende. 
 

Netop de modstridende diskurser i kommentarfeltet kan sættes i kontekst med den 
førnævnte ‘os-mod-dem’ tematik. Ydermere kan der, som nævnt tidligere, lægges 
vægt på, at der generelt fremgår en hård tone i både opslag, video og kommentarfelt. 
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En helt tredje diskurs kan yderligere fremsættes ud fra ækvivalenskæderne (bilag 
4.3). I den forbindelse er det værd at inddrage dele af ækvivalenskæderne såsom 
‘muslimer’ og ‘flygtninge’. Netop disse ord fra kommentarfeltet kan skabes en helt 
tredje diskurs - ‘at muslimer og flygtninge kan sættes i sammenhæng med vold og 
trusler’. Dette på trods af, af hverken video eller opslag indeholder nogle indikationer 
på, at muslimer eller flygtninge har været inkluderet i den omtalte situation (Stram 
Kurs, Facebook, 15. nov. 2019).  
 

Ud fra ovenstående, kan det konkluderes, at der ud fra de tre elementer af opslaget, 
kan opstilles forskellige diskurser. For både videoen og selve opslaget er der kun én 
ækvivalenskæde, og ligeledes blot én diskurs. Derved kan begge diskurser vurderes 
som værende hegemoniske. Dette kan ses som ekkokamre. De to diskurser strider 
dog imod hinanden. Hvor diskursen for videoen taler for fysisk vold og trusler, taler 
diskursen fra opslaget imod nodalpunktet. I kommentarfeltet kan to modstridende 
diskurser udledes af ækvivalenskæderne. Dette kan sættes i kontekst med ‘os-mod-
dem’-tematikken (Stram Kurs, Facebook, 15. nov. 2019; bilag 4.3). Det er ligeledes 
essentielt at inddrage, at en hård tone fremgår i både video, opslag og 
kommentarfelt. Dette lægger sig op ad Paludan argument for, at dårlig omtale er 
bedre end ingen omtale, som beskrevet tidligere i redegørelsen af Stram Kurs.  

7.3.4 Diskursanalyse, Alternativet 

Ud fra opslaget på Alternativets Facebookside fra d. 22. november 2019, vil der i 
nedenstående diskursanalyse fremlægges et nodalpunkt og dertilhørende diskurser, 
som er skabt ud fra ækvivalenskæderne fremlagt i bilag 5.1 og 5.2. Opslaget var det 
mest kommenterede i november månede, med 174 kommentarer. Opslaget havde 
dog kun 254 reaktioner og 13 delinger, som ses på bilag 1. Artiklen omhandler et 
interview med Alternativets partileder, Uffe Elbæk, som udtaler sig om Stram Kurs’ 
invitation til at afholde rigskongres på Christiansborg. Nodalpunktet for både i 
artiklen og kommentarfelt udledes som værende “Stram Kurs på Christiansborg”, da 
dette er det centrale fokus. Udgangspunktet for analysen er hhv. selve 
nyhedsdelingen/artiklen i opslaget samt kommentarfeltet. Herudfra kan en række 
forskellige diskurser udledes. 
 
I artiklen kan der opstilles to diskurser på baggrund af ækvivalenskæderne i bilag 5.1. 
Ud fra diskursanalysen opstilles først en diskurs, som har fokus på kritik af dansk 
politik generelt. Kritikken udspringer i artiklen af Alternativets partileder, Uffe 
Elbæk. Elbæk kritiserer primært Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, for 
at have inviteret Stram Kurs ind på Christiansborg på trods af, at Stram Kurs ikke 
blev valgt ind i Folketinget ved valget i 2019. Dog anerkender Elbæk i artiklen, at 
grundet hans status som formand for Folketinget, har Henrik Dam Kristensen ret til 
at gøre, som han har gjort. Ækvivalenskæden understøtter en diskurs, som er imod 
Stram Kurs på Christiansborg. Diskursen er altså negativt ladet i forhold til 
nodalpunktet.  
 

I artiklen fremtræder endnu en diskurs; en kritik rettet direkte mod partiet Stram 
Kurs. I den forbindelse, anvendes negativt ladede ord, som beskrivelse af Stram Kurs 
og partiets politiske holdninger. Uffe Elbæk lægger, i beskrivelsen af Stram Kurs, stor 
vægt på, at partiet er et fascistisk parti med højreekstremistiske holdninger. Uffe 
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Elbæk lægger i den forbindelse ydermere vægt på, at Stram Kurs ikke er valgt ind i 
Folketinget, og derfor ikke bør have rettigheder til, at deltage i det fællesskab, som 
Folketinget skaber rammerne for i dansk politik. Netop i denne sammenhæng kridter 
Elbæk to sider af sagen op; på den ene side regeringen, og de partier der indgår i 
regeringen som fællesskab. På den anden side Stram Kurs, hvis politiske holdninger, 
efter Elbæks mening, ikke hører til i Regeringen. Dette belyser altså også en negativ 
ladet diskurs mod nodalpunktet omhandlende Stram Kurs på Christiansborg. Dette 
giver som udgangspunkt mening i forhold til, at Alternativet og Stram Kurs er to 
meget forskellige og ‘konkurrerende’ partier inden for dansk politik.  
 
I forlængelse af opslagets indhold, kan der argumenteres for, at der opstår en ‘os-
mod-dem’ tematik opslagets kommentarfelt, som understøttes af diskurser og 
ækvivalenskæder. Med udgangspunkt i samme nodalpunkt som før; ‘Stram Kurs på 
Christiansborg’, belyses diskurserne gennem fire ækvivalenskæder. 
Ækvivalenskæderne belyser hhv. en rar og hadefuld tone mod Stram Kurs og mod 
Alternativet (bilag 5.2). ‘Os-mod-dem’ tematikken kommer fra de to modstridende 
diskurser, bestående af ‘Alternativets følgere’ kontra ‘modstandere af Alternativet’. 
Netop denne opdeling opstår ud fra de to diskurser, som ækvivalenskæderne belyser. 
De fire ækvivalenskæder belyser de to diskurser; at ‘det er okay, at Stram Kurs er 
blevet inviteret ind på Christiansborg’ kontra den samme diskurs som nævnt før, som 
er ‘imod Stram Kurs på Christiansborg’. De to modstridende diskurser kan heraf 
sættes i kontekst med ‘os-mod-dem’ tematikken, som opstår ud af en diskursiv kamp. 
I dette tilfælde, kan der netop grundet de modstridende diskurser argumentere for, 
at der ikke forekommer et ekkokammer i kommentarfeltet på Alternativets opslag. 
 

Der kan ud fra diskursanalysen af Alternativets opslag konkludere, at antallet af folk, 
som debatterede konstruktivt i kommentarfeltet, var i et mindretal. Dette går imod 
Alternativets ønske om, at have en rar og god dialog, som skrevet under deres regler, 
samt visionen om borgerinddragelse i den politiske debat. Eftersom debatten i 
kommentarfeltet oftest indeholder modstridende holdninger, er debatten ikke et 
ekkokammer, på samme niveau som set i Stram Kurs’ kommentarfelt.  
 

Afslutningsvis kan der ud fra diskurserne udlede, at den hårde tone på Facebook er 
til syne, på trods af, at Alternativet lægger vægt på, at holde en rar og god dialog på 
deres Facebookside. Dette er derved ikke hvad der reelt kan observeres på siden - 
hvilket ses, da der stadig forekommer en del hadefulde kommentarer, som kan ses i 
bilag 5.1 og 5.2.   
 

Ud fra ovenstående analyse kan konkluderes, at Stram Kurs kun har tre opslag i 
november 2019, med et bemærkelsesværdigt stort antal kommentarer. Dette står i 
kontrast til Alternativet, hvis antal af kommentarer per opslag er mere spredt. 
Argumentationsanalysen belyser forskelle og ligheder i måden partierne 
argumenterer i deres opslag. Stram Kurs benytter udelukkende påstande i opslag, 
Alternativet inddrager også brug af konklusion. Stram Kurs benytter sig somme tider 
af personlige angreb i deres opslag, hvilket lægger op til en ‘os-mod-dem’-tematik. 
Diskursanalysen belyser, at de mest kommenterede opslag fra begge partier har en 
‘os-mod-dem’-tematik. I modsætning til videoen og artiklen (Alternativet, Facebook, 
22. nov. 2019; Stram Kurs, Facebook, 15. nov. 2019), optræder modstridende 
diskurser i kommentarfeltet, hvilket også kaldes en ‘antagonisme’. Begge 
kommentarfelter præges ydermere af en hård tone.  
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7.4 Sharing 

Delelementet ‘sharing’ i Honeycomb of social media-modellen drejer sig om delings-
funktionen som på Facebook er brugt, blandt andet i forbindelse med udbredelse af 
politiske opslag på, i dette tilfælde, Alternativet og Stram Kurs’ Facebooksider: 
“[read; sharing] is associated with the extent to which consumers exchange, 
distribute and receive contents” (Kietzmann et al, 2012, s. 7). Ydermere ligger 
‘sharing’ i kontekst med sociale relationer brugere imellem; “sociality is about the 
objects that mediate these ties between people, the reasons why they meet online 
and associate with each other” (Kietzmann, 2011, s. 245).  
 

På Facebook optræder to forskellige måder, hvorpå opslag kan og bliver delt. Den 
første er den selv-selekterede, hvor brugeren aktivt vælger at gøre brug af funktionen 
‘deling’. ‘Deling’ gør det muligt for Facebooks brugere, at videregive tekstopslag, 
billeder, videoer, links og lokaliseringer. Dog er det, i lukkede grupper, ikke muligt at 
dele gruppens interne opslag med brugere udenfor gruppen (Facebook, 2019).  
 

I figur 7 er sammenhængen mellem antal kommentarer, delinger og reaktioner på 
Alternativets opslag illustreret. Dog ses ikke en særlig stor sammenhæng mellem 
antallet af delinger og reaktioner. Dette ses på opslaget fra d. 20 november 2019, som 
havde det højeste antal reaktioner. Selvom opslaget var det opslag med flest 
reaktioner, så var antallet af delinger bemærkelsesværdigt højt (Alternativet, 
Facebook, 20. nov. 2019). Yderligere kan det ud fra figur 7 observeres, at opslaget fra 
22. november med mest flest kommentarer, lå under gennemsnittet i antal delinger 
(Alternativet, Facebook, 22. nov. 2019). Dette kan anses som argument for, at 
Alternativets brugere som oftest ikke blot deler de mest populære opslag, men 
derimod deler opslag grundet personlig interesse.  
 

 
Figur 7: Figuren fremlægger Alternativets delinger i forhold til antal kommentarer på partiets Facebookopslag. 

Den anden måde hvorpå opslag bliver delt, som i denne sammenhæng kan beskrives 
som den præ-selekterede, er hvor brugere ikke selv aktivt vælger, hvorvidt de skal 
eksponeres for opslaget. Den præ-selekterede deling opstår, når et opslag bliver 
kommenteret og reageret på. Derved bliver opslaget automatisk delt på den givne 
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brugers venners startside. Ved den præ-selekterede deling bliver eksponentielt flere 
mennesker eksponeret for opslaget og dets indhold. I den forbindelse går opslag, som 
eksempelvis Alternativet og Stram Kurs lægger op, hurtigt viralt. “Os mod dem”-
tematikken skaber yderligere, som nævnt i afsnittet om ‘conversations’, meget 
respons i form af kommentarer på et opslag. Den øgede mængde kommentarer, vil 
ved hjælp af Facebooks automatiske delingsfunktion, nemmere gå viralt. Netop dette 
kan ses på de to mest kommenterede opslag (Alternativet, Facebook, 22. nov. 2019; 
Stram Kurs, Facebook, 15. nov. 2019).  
 

Yderligere kan det i figur 8 ses, at Stram Kurs’ delinger ligger i sammenhæng med 
antallet af reaktioner og kommentarer. Særligt stiger antallet af delinger ved 
Facebookopslag, hvor der forekommer mange ‘haha’ og ‘angry’-reaktioner. Ud fra 
figur 8, ses en sammenhæng mellem reaktioner og kommentarer, samt antal delinger 
på Stram Kurs’ opslag. Dette kan antyde, at Stram Kurs’ følgere og modstandere 
hovedsageligt møder Stram Kurs’ opslag præ-selekteret og deler opslagene på 
baggrund af deres popularitet.

 
Figur 8: Figuren ovenfor fremlægger Stram Kurs’ delinger i forhold til antal kommentarer på partiets Facebookopslag. 

Ud fra ovenstående analyseafsnit kan det konkluderes, at der ses en sammenhæng 
mellem Stram Kurs’ delinger og reaktioner. Heraf kan det udledes, ligesom ved 
reaktioner og kommentarer, at flere brugere i den sammenhæng ‘følger med 
strømmen’, frem for aktivt at overveje dybere, hvad der bliver diskuteret i de givne 
opslag. Derved bliver opslag fra Stram Kurs mere præ-selekteret, idet at det når ud til 
brugere der ikke nødvendigvis følger dem.  
Modsat fremgår der ikke en ligeså stor sammenhæng mellem Alternativets delinger 
og reaktioner. Dette kan belyse, hvordan Alternativets følgere deler de opslag, som de 
har en speciel interesse i, og ikke bare de mest populære. Dette lægger sig op af at 
Alternativets følgere møder mere selv-selekteret indhold.  
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7.5 Relationships 

Relationships-elementet i Honeycomb of social media-modellen omhandler “the 
extent to which users can be related to other users. By ‘relate,’ we mean that two or 
more users have some form of association that leads them to converse, share objects 
of sociality, meet up, or simply just list each other as a friend or fan” (Kietzmann et 
al, 2011, s. 246). 
 

Relationships har i denne sammenhæng fokus på, relationer der skabes følgerne 
imellem samt relationer mellem parti og følger. Yderligere skabes relationer mellem 
de individuelle medlemmer af partiernes Facebooksider. Disse relationer skabes folk 
imellem, når de deltager i debatter og diskussioner i kommentarfeltet på partiernes 
opslag (Kietzmann et al, 2011). Ydermere opstår et fællesskab lige så snart en bruger 
aktivt vælger at følge en af partiernes Facebooksider. Relationen opstår, fordi 
brugerne vælger at følge partiet af interesse for indhold partiet måtte dele på 
Facebooksiden. Følgerne har derved en fælles interesse, hvilket kan skabe 
ekkokamre i opslagenes kommentarfelter.  
 
Hvis der ses på forholdet følgere og parti imellem, er der i de fleste af opslagene, 
både for Alternativet og Stram Kurs, ingen eller næsten ingen svar fra partierne, på 
følgernes kommentarer. Alternativet kommenterer sjældent på deres følgeres 
indhold (Alternativet, Facebook). Stram Kurs svarer i endnu færre tilfælde på deres 
følgeres kommentarer til opslagene - i november 2019, ses kun tre svar fra Stram 
Kurs (Stram Kurs, Facebook). Især for Alternativet strider dette imod den 
demokratiske, brugerinddragende politiske debat, som nævnes i redegørelsen for 
Alternativet samt under ‘conversations’-afsnittet i analysen.  

7.6 Opsummering 

Som opsummering på analysens fund og konklusioner, kan inddrages at Stram Kurs 
tilkendegiver flere informationer om partiet end Alternativet, på deres 
Facebooksider. Yderligere er Facebook et meget personligt socialt medie. 
 

Alternativet får i gennemsnit et højere antal reaktioner, med undtagelse af ‘haha’ og 
‘angry’-reaktionerne. Selvom Stram Kurs får færre reaktioner, er deres følgere 
generelt en del mere aktive på siden end Alternativets. De diverse humørikoner kan 
have forskellig betydning alt efter konteksten.  
 
Alternativet fremlægger en række regler for god og rar dialog på deres Facebookside. 
Dette står i modsætning til Stram Kurs, der som udgangspunkt ikke har nogle. Stram 
Kurs har en mindre spredning af antal kommentarer per opslag over tid end 
Alternativet. I både de udvalgte opslag fra Stram Kurs’ og Alternativets, optræder en 
‘os-mod-dem’-tematik.  
 
Facebook har både en selv- og præ-selekteret delingsfunktion. Alternativets følgere 
gør hovedsageligt brug af den selv-selekterede delingsfunktion, hvor Stram Kurs’ 
opslag i højere grad oplever præ-selekterede delinger af Stram kurs’ følgere og 
modstandere. 
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Relationer kan på Facebook både opstå enkelte brugere imellem samt mellem parti 
og brugere. Disse relationer opstår primært på baggrund af en fælles interesse for 
den politik, som det givne parti søger at fremme på deres sociale medier.  

8.0 Diskussion 

Ud fra den indsamlede empiri omkring de to partier, Alternativet og Stram Kurs 
samt foregående analyse heraf, er hensigten med diskussionen at belyse, hvorvidt der 
skabes en effektiv debat i kommentarfeltet på partiernes Facebooksider. Dette gøres 
ved at inddrage rapportens redegørelse, analyse og dertilhørende delkonklusioner, 
samt fokus på politisk kommunikation og den videnskabsteoretiske tilgang, 
postfænomenologi. I tillæg til postfænomenologi, kan der ses på den makroskopiske 
og mikroskopiske teknologiforståelse (som nævnt i afsnittet om postfænomenologi). 
Den makroskopiske teknologiforståelse, bestående af visionen om en 
brugerinddragende politisk debat på sociale medier, og den mikroskopiske 
teknologiforståelse i form af individets deltagelse og forståelse af debatten. 
 

På den ene side, kan der argumenteres for, at visionen om en god politisk debat på 
partiernes Facebooksider, understøttes af en række forhold som optræder på 
platformen. Dette inkluderer ‘os-mod-dem’-tematikken. Denne tematik fremgår i 
opslag fra både Alternativet og Stram Kurs, fremvist i diskursanalysen. Som fremlagt 
tidligere i rapporten, leder netop denne tematik op til debat. Dette udspringer af, at 
‘os’ som udgangspunkt indikerer en specifik gruppe, i dette tilfælde med ens 
holdninger til debattematikken. Derudover afspejler ‘dem’ som udgangspunkt den 
gruppe, de ting, etc. som strider mod ‘os’-gruppens holdninger. Der lægges altså op 
til en debat, da to modstridende sider af samme sag kridtes op.  
 

Ydermere er der tidligere i rapporten blevet nævnt præ-selekteret deling på 
Facebook. Facebook er en multistabil teknologi (som nævnt i afsnittet om 
postfænomenologi), som anvendes til flere forskellige formål. I den sammenhæng 
kan funktionen om præ-selekterede deling inddrages, da denne funktion også 
inddrager grupper af mennesker, som ellers ikke benytter Facebook til politiske 
formål. Den præ-selekterede deling omhandler, når en bruger kommenterer eller 
reagerer på et opslag, og opslaget derved også præsenteres for brugerens 
Facebookvenner. Der kan derved med den præ-selekterede deling, ligesom med 
førnævnte diskurs, argumenteres for, at den præ-selekterede deling leder op til 
debat. Det kan heraf diskuteres, hvorvidt det er en af årsagerne til, at nogle af Stram 
Kurs’ opslag har så mange reaktioner og kommentarer. 
 
På anden side, modstrider Alternativets egentlige handlinger på Facebook, deres 
vision om bedre dialog mellem dem og brugerne. Dette ses på Alternativets egen 
Facebookside, hvor der ofte lægges op til debat i opslagene, dog uden at Alternativet 
aktivt deltager i debatten eller besvarer brugernes kommentarer. Stram Kurs har 
derudover ikke selv udtalt sig om, hvorvidt brugerne bør være en del af den politiske 
dagsorden. Ligesom Alternativet, deltager Stram Kurs heller ikke aktivt i debatterne 
på deres Facebookside. I den forbindelse kan der dog inkluderes en undersøgelse fra 
Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2017), som belyser, at hver syvende 
kommentar på Facebook har en hård tone, samt hvordan denne hårde tone 
skræmmer mange brugere, til ikke at ville deltage i offentlige debatter på Facebook.  
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Et andet modargument til, hvorvidt der skabes en effektiv debat på partiernes 
Facebooksider, omhandler ekkokamre i debatterne. Stram Kurs og Alternativet 
oplever begge ekkokamre i debatterne i kommentarfelterne på deres Facebookside. 
Dette ses da mange af deres brugere ser sig enige i de opslag, som partierne poster og 
derved blot bekræfter den oprindelige diskurs. Det ses i diskursanalysen, hvor mange 
af de diskurser, der findes frem til, oftest leder til at det er en bestemt diskurs der 
fordres, uden mange kommentarer som strider imod diskursen. Netop mangel på 
diversitet i debatten leder til, at debatten ofte er mere et ekkokammer, hvor den 
givne politiske holdning eller udtalelse blot bliver bekræftet af kommentarerne. 
Kommentarerne leder derved ikke op til en egentlig politisk debat.  

9.0 Konklusion 

Ud fra ovenstående rapport og som svar på problemformuleringen; “Hvordan 
anvendes Stram Kurs’ og Alternativets opslag af Facebookbrugere, og hvorledes 
hænger dette sammen med partiets brug af Facebook som politisk 
kommunikationsplatform?”, er der fundet frem til en række konklusioner, som i 
nedenstående afsnit vil blive redegjort for.  
 
Brugere har mulighed for at angive deres reaktioner til opslag på Facebook gennem 
‘like’, ‘love’, ‘haha’, ‘sad’ og ‘angry’-humørikoner.De diverse humørikoner kan have 
forskellig betydning alt efter konteksten, som kan ses ved Alternativets og Stram 
Kurs’ opslag fra henholdsvis d. 20 november og 15. november. Alternativet får i 
gennemsnit et højere antal reaktioner på deres opslag, især angående ‘like’ og ‘love’. 
Det højere antal, kan sættes i kontekst med den positive tematik som fremgår på 
Alternativets Facebookside. 
Derimod får Stram Kurs flere ‘haha’ og ‘angry’-reaktioner på deres opslag. I dette 
tilfælde bruges ‘angry’-reaktionen af følgerne, som en forlængelse af Stram Kurs’ 
følelser. ‘Haha’-reaktionen kan derimod bruges af modstandere af partiet, som et 
humoristisk og hoverende element. Stram Kurs’ opslag oplever generelt mere 
aktivitet i forhold til partiets Facebookside, end Alternativet. 
 

Alternativet fremlægger på deres Facebookside en række regler for god og rar dialog. 
Dette står i modsætning til Stram Kurs, der som udgangspunkt ikke har nogle 
lignende regler. Stram Kurs har derudover en mindre spredning af antal 
kommentarer pr. opslag over tid end Alternativet. Af dette kan udledes, at der bliver 
lagt op til en anden form for debat på Alternativets Facebookside end på Stram Kurs’. 
Grundet de opstillede regler og udmeldingen om, at Alternativet forbeholder sig 
retten til at slette stødende kommentarer, lægges der op til en mere kontrolleret 
debat. Der kan modsat argumenteres for, at Stram Kurs lægger op til en mere 
ukontrolleret debat på deres Facebookside, ved ikke at fremskrive nogle offentlige 
regler.  
 

Som resultat af argumentationsanalysen kan det konkluderes, at Stram Kurs somme 
tider benytter sig af personlige angreb i deres Facebookopslag, hvor argumenterne 
udelukkene består af påstande. Brugen af personlige angreb i deres opslag opfordrer 
ligeledes til en hed debat med ‘os-mod-dem’-tematik i centrum. Alternativets opslag 
er derimod mere præget af god strukturel argumentation, der kan ses som en 
forlængelse af deres ønske om en god dialog. Kommentarfeltet på Stram Kurs’ opslag 
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bærer større præg af, at være et ekkokammer, hvori brugernes personlige holdning 
bliver bakket op fra andre brugere, og ikke møder modstand, end Alternativets.  
 

I Stram Kurs’ opslag fra d. 15. nov. 2019, optræder en ‘os-mod-dem’-tematik. I 
Alternativets opslag fra d. 22. nov. 2019, optræder ligeledes en ‘os-mod-dem’-
tematik. I kommentarfeltet på Alternativets opslag ses som følge heraf, flere 
modstridende holdninger fra brugerne. Især opslag, hvor ‘os-mod-dem’-tematikken 
er i fokus, opleves mange kommentarer og reaktioner, eftersom diskursen kan virke 
provokerende for modstandere af partiet. Dermed lægges der op til, at både 
modstandere og følgere af partiet kommenterer på opslaget. Dog modstrides dette af 
den hårde tone, som ifølge Danmarks Statistik (Danmarks Statistik, 2017) 
argumenterer for, er et reelt problem på Facebook. Den hårde tone på Facebook 
resulterer i, at brugere kan blive skræmt til ikke at ville deltage i offentlige debatter.  
 

Facebook har selv-selekteret og præ-selekteret delingsfunktioner. Alternativets 
følgere gør hovedsageligt brug af den selv-selekterede delingsfunktion, hvor Stram 
Kurs’ opslag i højere grad oplever præ-selekterede delinger af Stram kurs’ følgere og 
modstandere. Dette har en indvirkning på, hvilket debatforum der skabes i 
kommentarfeltet på partiernes opslag. Ligesom i forbindelse med reaktioner og 
kommentarer, ses et tydeligt mønster af, at flere brugere ‘følger med strømmen’, når 
de deler et opslag fra Stram Kurs, frem for dybere at overveje, hvad der bliver 
diskuteret i opslaget. Modsat fremgår der ikke en ligeså stor sammenhæng mellem 
Alternativets delinger og reaktioner. Dette kan belyse, hvordan Alternativets følgere 
deler de opslag, de har en speciel interesse i, og ikke bare de mest populære. 
 
Relationer kan på Facebook både opstå brugere imellem samt mellem parti og 
brugere. Disse relationer opstår primært på baggrund af en fælles interesse for den 
politik, som det givne parti søger at fremme på deres sociale medier. Alternativet 
vision er, at brugere skal inddrages i den politiske dagsorden, men på baggrund af 
rapportens diskussion, kan det konkluderes, at dette blot er en vision, og ikke en 
realitet på deres Facebookside.  
 

Afslutningsvis kan det konkluderes, at partiernes følgere bruger Facebookopslagene 
som forum, hvori brugernes egne holdninger kan tilkendegives. Især Stram Kurs’ 
kommentarfelt anvendes sommetider som ekkokammer, eftersom de fleste 
kommentarer kun peger i en retning.  
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