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1.0 Innledning 

Eg trur framtidas politikarar blir like avhengige av å vere nettkyndige som å vere TV-kyndige. Om 

det skjer står på om veljarane krever det av oss, og det står på om vi i partia ser føremonene. Det 

står også på om vi vil bruke nettet sitt potensiale for deling og dialog, eller om vi vil bruke det mest 

som ein ein-vegs kanal - Bård Vegar Solhjell
1
.  

Politikernes kommunikasjonskanaler forandrer seg, og de står overfor en endring av sine retoriske 

rammebetingelser som antakeligvis vil være like omfattende som for femti år siden, da fjernsynet 

gjorde sitt inntog i politikken, eller for tretti-førti år siden, da nyhetsjournalistene overtok dekningen 

av politikken. Stikkordet er angivelig sosiale medier, og blant disse finner vi bloggen.  

Blogging blir i politisk sammenheng gjerne ansett som en form for grasrotjournalistikk, en 

måte å påvirke demokratiet på – utenfor de tradisjonelle massemediene og de konvensjonelle 

politiske partiene. Nettet har gjerne vært Davids slynge mot Goliat. Det kan potensielt gi vanlige 

mennesker en styrke som var utenkelig for bare noen få år siden. Men også Goliat har funnet veien 

til nettet, og kjente og mindre kjente politikere kommuniserer nå gjennom blogg og andre sosiale 

medier. Nettet forsyner politikerne med enkel og direkte tilgang til velgerne, og tilbyr samtidig nye 

teknologiske muligheter for kommunikasjon, interaksjon og presentasjon av ny informasjon. 

―Alle politikere med respekt for seg selv skal blogge, selv om de ofte ikke får det til‖, sier 

forfatter av boken Blogging, Jill Walker Rettberg til avisen Klassekampen.
2
 I en fersk rapport 

konkluderer også OECD med at myndigheter og politikere må ta i bruk sosiale medier som 

Facebook, Twitter og blogger for å øke demokratisk deltakelse, og for å skape større åpenhet og 

bedre innsyn i politiske prosesser.
3
 For at denne åpenheten virkelig skal gi et bedre innsyn kreves 

det også en betydelig innsats fra politikerne som kommuniserer gjennom sosiale medier. OECD-

rapporten gir internett og sosiale medier en viktig rolle fordi teknologien muliggjør 

toveiskommunikasjon mellom politikere og borgere. 

I dette specialet vil jeg undersøke hvilke retoriske premisser og betingelser politikerne må 

forholde seg til ved bruk av blogg, og samtidig vise hvordan mediet potensielt kan brukes. Jeg vil 

argumentere for at bloggens natur i seg selv er en av de største utfordringene for etablerte politikere, 

og for at politikere burde benytte bloggen til å heve den politiske debatten. Gjennom blogg og andre 

sosiale og personlige medier opplever vi en intimisering av politikken. Våre folkevalgte går over fra 

                                                 
1
 http://www.bardvegar.no/2009/06/internett-viktigare-enn-tv-i-2013/ (20.09.2010) 

2
 http://www.klassekampen.no/54633/article/item/null (20.09.2010) 

3
 Focus on Citizens: Public Engagement for Better Policy and Services. (2009) 

http://www.oecd.org/dataoecd/20/3/42658029.pdf (20.09.2010) 
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å spille en tradisjonell rolle i et tradisjonelt medium til å være tradisjonelle rolleutøvere i en 

kommunikasjonskanal med krav om spontanitet, nærhet og tilstedeværelse. Jeg vil se nærmere på 

hvordan den politiske kommunikasjonen opererer i et skjæringspunkt mellom privat og offentlig 

sfære for argumentasjon – og hvordan dette påvirker selve argumentasjonen og politikernes ethos.   

 

 1.1 Problemformulering 

Hensikten med dette specialet er altså å undersøke hvilke retoriske betingelser norske politikere må 

forholde seg til ved bruk av en personlig blogg. Hva må politikere forholde seg til ved selve bruken 

av bloggmediet – med tanke på balansen mellom privat og offentlig sfære? Hvordan blir blogg 

faktisk brukt av norske politikere i dag, og hvilke retoriske ressurser representerer mediet 

potensielt? Først vil jeg ha en deskriptiv tilnærmelse til hvordan bloggen brukes i dag, og diskutere 

dette på bakgrunn av retorisk teori og tankegang, og deretter legge til grunn for en normativ 

utredning av bloggens retoriske potensial for politikere. 

 

 1.2 Fokus 

Retorikk er kommunikasjon satt i system, og man bør derfor alltid se etter virkningen av 

kommunikasjon innenfor det systemet den foregår i. Bloggmediet er et slikt kommunikativt system, 

og det er dette systemet jeg vil undersøke nærmere. I Online Ethos viser Elisabeth Hoff-Clausen til 

Lankshear og Knobels tre dimensjoner av literacy: en operasjonell dimensjon som dreier seg om å 

beherske de relevante språksystemer. Videre er det en kulturell dimensjon, som handler om å kunne 

skape mening av tekster ut i fra deres kontekst og de sosiale praksisene de er en del av. Den siste 

dimensjonen er den kritiske, som involverer bevisstheten om at sosiale praksiser og tekstene som 

inngår i dem er sosialt konstruerte og selektive. Noe som betyr at de kunne vært anderledes, og der 

andre verdier, perspektiver og formål ville blitt foretrukket. (Hoff-Clausen 2007:13, Lankshear & 

Knobel 2003:10-11) Dette er også de ulike dimensjonene jeg vil se nærmere på i dette specialet – 

ikke bare hva det politikerne skriver nødvendigvis betyr og innebærer, men hvordan det fremstår og 

kan forstås i en blogg. På denne måten vil jeg også komme nærmere en forståelse av hvilke 

premisser og betingelser som spiller inn i politisk bruk av blogg.  For å klare dette er jeg imidlertid 

avhengig av å opparbeide meg en gjennomgående forståelse for kommunikasjon på nett, og blogg 

spesielt. Hoff-Clausen kaller denne kunnskapen for en digital dannelse, som representerer evnene 

til å operere i disse nye tekstformene, men også å kunne forstå og forholde seg kritisk til retorikken 

i disse uttrykkene. (2007:14) Med en bedre forståelse for situasjonene og mediet man opererer i blir 



 

 

potensialet for å lykkes og mislykkes klarere.  

 Jeg vil under analysen argumentere for det jeg mener er en potensiell kollisjon mellom 

bloggmediet, publikums forventninger og politikernes offentlige rolle. I tillegg vil jeg trekke frem 

de mest sentrale mulighetene som jeg mener bloggen kan tilføre den politiske kommunikasjonen, 

og samtidig hvordan disse potensielt kan utnyttes til å bedre den politiske debatten. Dersom man ser 

på de retoriske aspektene av en blogg er det åpenbare å se nærmere på hvordan man best kan 

uttrykke seg gjennom den, og hvordan man utnytter dens retoriske potensial i forhold til hva man 

vil oppnå med kommunikasjonen. Et annet aspekt er å se bloggen også fra et borgerperspektiv, noe 

jeg vil vende tilbake til mot slutten av specialet. 

  

 1.3 Begrensninger og den situasjonelle utfordringen 

Jeg har ikke til hensyn å diskutere internett som Jürgen Habermas‘ public sphere, men hvordan 

bloggen opererer i en krysning mellom privat og offentlig sfære. Der publiseringen er ytterst 

offentlig, mens innholdet gjerne tenderer mot det mer intime, slik at argumentasjonen beveger seg 

mot en personlig sfære. Det som er interessant i denne oppgaven, all den tid politisk 

kommunikasjon på alle måter er offentlig, er hva denne krysningen eller balansen gjør med bloggen 

som en politisk kommunikasjonskanal. 

Ettersom politisk kommunikasjon, som all annen retorisk kommunikasjon, er situasjonell, 

blir det vanskelig å stille opp konkrete kriterier for hvordan en politikers blogg bør utarte seg. Jeg 

vil i stedet presentere det jeg mener er de mest sentrale aspektene en politiker må forholde seg til, 

og ta stilling til ved bruk av en personlig blogg, og diskutere disse i forhold til retorisk teori og 

tankegang. Ved å følge en eller få blogger ville jeg kunne sagt mye om akkurat disse, hvordan de 

bruker bloggen, og hvordan denne bruken kan forstås fra et retorisk perspektiv. Men ved å følge 

flere blogger over tid, vil jeg kunne si noe om hvordan selve mediet fungerer fra et retorisk ståsted. 

På denne måten mister jeg muligheten til å se endringer i en eller få blogger over lengre tid, men jeg 

vil imidlertid få bedre innsikt i hvordan bloggen kan brukes på forskjellige måter, og dermed bedre 

kunne si noe om bloggens potensial for politisk kommunikasjon. Gjennom arbeidet med specialet 

har jeg lest utallige blogginnlegg, med like mange retoriske situasjoner. Hva hver og en av 

politikerne ønsker å oppnå med hvert enkelt innlegg, og hvilke ulike retoriske omstendigheter som 

spiller inn i de enkelte tilfellene kan jeg ikke forholde meg til, selv om det selvfølgelig er av 

interesse. Hensikten med specialet er imidlertid ikke å analysere hver enkelt blogg, men 

bloggmediet i seg selv – og jeg kan derfor bare forholde meg til det politikerne har lagt fra seg på 



 

 

bloggene sine, og finne ut hvordan bloggmediet i seg selv påvirker innholdet. Fokus for oppgaven 

er altså heller ikke demokratiserende teknologier, men hvordan man kommuniserer gjennom dem, 

og hvordan det påvirker budskapet og avsenderens ethos. 

Hvem bloggen egentlig er skrevet for er relevant i forhold til en analyse av de enkelte 

innleggene, men ikke så relevant i forhold til hvordan jeg som leser oppfatter det politikerne skriver. 

Det er imidlertid også relevant med tanke på politikernes hensikt med bloggingen. Ønsker de å 

samle velgere, flytte på dem, opplyse dem, eller rett og slett bare være synlige for dem – og heller 

forsøke å henvende seg til mediene? Dette er elementer som jeg ikke vil gå i dybden på, men som 

likevel er av interesse, og noe jeg vil vende tilbake til.  

Det ville også vært interessant å følge en politikerblogg fra opposisjon til posisjon, fra 

stortinget til regjeringen – for å se hvordan et slikt skifte av politisk rolle ville påvirket tonen i 

bloggen. Ville vedkommende fortsatt med kritikk av andre, eller hadde fokus blitt snudd mot et 

forsvar av egen regjering? Jeg har ikke fokusert på dette av hensyn til specialets omfang, men også 

på grunn av at den sittende regjeringen har hatt regjeringsmakt siden 2005, og bloggmediet er 

såpass nytt at dette ikke ville gitt et tilfredsstillende svar i forhold til hvordan blogg brukes i dag.  

 

 1.4 Fremgangsmåte 

Jill Walker Rettberg poengterer at for virkelig å kunne forstå blogging, må man følge en eller flere 

blogger over tid – fordi blogging er en kumulativ prosess, der blogginnleggene gjerne henger 

sammen, og sammen tegner et større bilde. (Rettberg 2008:4) Inntrykket av bloggen som sådan er 

altså produktet av de enkelte innleggene, mens det enkelte innlegg får sin mening gjennom bloggen 

sett under ett. Innledningsvis i arbeidet med dette specialet ble det derfor gjennomført et empirisk 

forstudie av et utvalg politiske blogger – nettopp for å bli bedre kjent med mediet og politikernes 

bruk av det. Forstudiet besto i å lese bloggene til ulike politikere fordelt på de sju partiene som er 

representert på Stortinget per i dag – Arbeiderpartiet(Ap), Fremskrittspartiet(Frp), Høyre, Kristelig 

Folkeparti(Krf), Senterpartiet(Sp), Sosialistisk Venstreparti(SV) og Venstre. Fra disse partiene har 

jeg valgt å følge 24 politikere med egen blogg – og som i tillegg bruker den aktivt.
4
 Jeg har fulgt de 

utvalgte bloggene i september 2009, og i april, mai og juni 2010. I september for å finne ut hvordan 

politikerne kommuniserer gjennom bloggen i siste innspurt av en valgkamp, samt i de første ukene 

etter valget. Og de tre andre ettersom kommunikasjonen tett opptil et valg vil kunne skille seg fra 

                                                 
4
 Se vedlegg 1, for oversikt over politikere og blogger som ble fulgt under forstudiet. 



 

 

andre måneder.
5
 Av disse 24 har jeg fulgt både etablerte politikere, som statsminister Jens 

Stoltenberg og Høyreleder Erna Solberg, men også mindre kjente og mer ferske 

stortingsrepresentanter som Snorre Valen fra SV og Mette Hanekamhaug fra Frp. Jeg har videre satt 

et krav om at politikerne minimum må være stortingsrepresentanter, eller ha et betydningsfullt verv 

innad i partiet, slik at de i tilstrekkelig grad må stå til ansvar for det de skriver. 

 Jeg har hatt en hermeneutisk tilnærming til norske politikeres blogger, for å trekke ut 

tendenser, og på denne måten la forstudiet legge grunnlaget for hvilke aspekter jeg vil basere 

analysen på, og hvilken teori jeg vil bruke for å gjøre det. På bakgrunn av dette vil jeg også velge ut 

eksempler, som blir gjenstand for tekstnær analyse. Elisabeth Hoff-Clausen skriver at den anbefalte 

fremgangsmåten for studier av webtekst er ―at lese store mængder af tekster med det formål for øje 

at identificere mønstre og regelmæssigheder i den kommunikastionsadfærd, der udvises på tværs af 

teksterne‖. (2007:79) Alt i alt er det snakk om hermeneutisk lesning av tekst, der jeg har studert 

gjennomgående retoriske trekk og mønster innenfor politikeres bruk av blogg, for deretter å velge ut 

eksempler for tekstnær lesning.  

På grunn av specialets omfang vil det ikke la seg gjøre å analysere hver blogg i seg selv, 

men jeg vil trekke ut eksempler som belyser de mest sentrale retoriske trekkene fra forstudiet. Målet 

er altså ikke å felle en generell dom over blogg som politisk kommunikasjonsmiddel, men på 

bakgrunn av kvalitative studier undersøke hva politikere må forholde seg til ved blogging. Likevel 

vil dette innebære et forsøk på å finne noen generelle betingelser og retningslinjer for hva som 

bestemmer mediets potensial – uansett avsendere, ytringer eller situasjoner. Man kan si at dette blir 

å overse det situasjonelle, nettopp fordi hver situasjon er særegen, noe som umuliggjør rigide og 

generelle regler for retorikk. Jeg vil i denne sammenhengen også bevege meg fra en deskriptiv 

tilnærming til en normativ tilgang for å undersøke hvordan blogg kan bidra til å bedre den politiske 

debatten, på vegne av politikerne selv, men først og fremst borgerne. 

 Etter presentasjonen av forstudiet vil jeg gå gjennom den teorien jeg mener er best egnet til å 

forklare de tendensene forstudiet peker i retning av – og som kan bidra til en forståelse av bloggens 

retoriske potensial. Dette vil jeg så analyser ved å knytte bruken av blogg opp mot de ulike teoriene. 

Deretter vil jeg komme med en perspektivering av materialet og analysen, før jeg tilslutt knytter 

sammen de løse trådene i en avslutning. For å få en bedre forståelse av hvordan selve mediet 

fungerer, vil jeg først gjøre rede for bloggen som sjanger.  

 

                                                 
5
 I Norge avholdes valg annen hvert år i september, vekselvis mellom Stortingsvalg og Kommune- og 

Fylkestingsvalg. Noe som gir en valgperiode på 4 år.  



 

 

2.0 Introduksjon av bloggen som sjanger og politisk verktøy 

I denne delen vil jeg først definere bloggen som medium og sjanger, før jeg gjør rede for bloggen 

som en politisk kanal. Deretter vil jeg utdype hvorfor dette er av retorisk interesse, og kort 

kommentere særlige aspekter ved retorisk kritikk av webtekst. 

 

 2.1 Blogg som sjanger 

I 1997 ga en av de første bloggerne, John Barger, de interaktive elektroniske dagbøkene der 

informasjon blir postet elektronisk, oppdatert jevnlig og presentert i reversert kronologisk 

rekkefølge navnet ―weblogs‖. I 1999 gjorde en annen tidlig blogger, Peter Merholz, begrepet om til 

―we blog‖, og siden den gang har termen ―blog‖, eller blogg satt seg. (Mulhall 2007) 

Uten at denne oppgaven skal bære preg av noen sjangeranalyse, er det for å komme nærmere 

forståelsen av hvordan en blogg kan utnyttes av politikere, hensiktsmessig å bli bedre kjent med 

bloggen som sjanger. For å forstå hvordan man skal kommunisere er det som kjent viktig at man 

først forstår seg på mediet. I den klassiske artikkelen, ―Genre as social action‖ fra 1984, skriver 

Carolyn R. Miller at kjennskap til sjanger kan bidra til at: 

 

vi lærer å forstå de situasjonen vi befinner oss i bedre, og potensialet for å mislykkes og 

lykkes gjennom å handle sammen blir klarere. Som en gjentatt signifikant handling 

kroppsliggjør en genre et aspekt av kulturell rasjonalitet. For kritikeren kan genrer tjene 

både som et indeks på kulturmønstre og som redskap til å oppdage det særskilte talere og 

skrivere har oppnådd. For studentene tjener genrene som nøkler til å forstå hvordan man 

skal delta i aktivitetene i et samfunn. (Miller 2001:34)
6
 

 

Min rolle i denne oppgaven blir nok både kritikerens og studentens, med den hensikt å forstå 

hvordan politikere kan delta i aktivitetene i bloggosfæren. Miller legger grunnlaget for en ny retning 

innen sjangerforskning, ved å betrakte sjanger som måter mennesker i et samfunn kan handle i 

fellesskap. Denne vinklingen beholder hun når hun sammen med Dawn Shepherd 20 år senere 

skriver Blogging as Social Action: A Genre Analysis of the Weblog.
7
 En blogg er relativt enkelt å 

definere ut i fra form, men når det kommer til innhold er det ingen begrensninger. ―All blogs 

                                                 
6
 Sitatet er hentet fra Kjell Lars Berges norske oversettelse av ―Genre as Social Action‖ i Rhetorica Scandinavicas 

temanummer om retorikk og genre. (NR 18/Juni 2001) Opprinnelig trykt i 1984 som ‖Genre as Social Action‖. Side 

151-167 i Quarterly Jornal of Speech, nr 70. 
7
 Artikkelen som det siteres fra er hentet fra nettsiden, Into the Blogosphere, 30.03.2010. 

http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/blogging_as_social_action_a_genre_analysis_of_the_weblog.html 



 

 

contain dated entries, starting with the most recent, and a majority include external links. Blogs are 

composed of ‗posts‘, which include a date, a time stamp, and a permalink and often include a link 

for commentary and the author‘s name.‖ (Miller & Shepherd 2004) Miller og Shepherd poengterer 

videre at en blogg formelt sett kjennetegnes ved at den har en reversert kronologi, at den oppdateres 

mer eller mindre jevnlig, og at det er en blanding mellom linker til andre nettsider og egne 

kommentarer. 

Når det gjelder innholdet i en blogg, er det viktigste aspektet at bloggerne selv står fritt til å 

skrive om akkurat hva de vil. Samtidig er muligheten til å kombinere det umiddelbare med det 

genuint personlige et sentralt aspekt. Som Miller og Shepherd skriver, er dette en kombinasjon som 

representerer en forfriskende kontrast til det kommersielle innholdet man gjerne finner på internett. 

(Miller & Shepherd 2004) Nettopp dette siste aspektet er noe som vil kunne representere en ressurs 

for politikerne. Dette fordi de da vil få muligheten til å snakke direkte til folket, slik de selv ønsker 

det, når de vil, og med sin egen stemme. 

 ―To blog is to declare your presence; to disclose to the world that you exist and what it‘s like 

to be you; to affirm that your thoughts are at least as worth hearing as anyone else‘s; to emerge from 

the spectating audience as a player and maker of meanings‖, skriver den britiske professoren i 

politisk kommunikasjon, Stephen Coleman. (2005:274) Dette er en fin beskrivelse av bloggen som 

grasrotas medie, men den dekker ikke helt bloggens funksjon for etablerte politikere. Miller og 

Shepherd trekker frem at bloggen representerer en ny retorisk mulighet, gjort mulig av teknologi 

som blir stadig mer tilgjengelig og brukervennlig, men de poengterer også at den har blitt tatt opp 

av brukerne såpass kjapt og bredt, at den må tjene noen allerede etablerte retoriske behov. (Miller & 

Shepherd 2004) De forsøker derfor å finne ut hvilke problemer man løser gjennom en blogg, og 

hvilken sosial handling den kan vise til. 

 

Because the personal form of the blog is what seems to both motivate and satisfy the 

readers and writers of blogs and thus to have particular evolutionary survival value, we 

suspect that the generic exigence that motivates bloggers is related less to the need for 

information than to the self and the relations between selves. Understanding exigence as an 

‗objectified social need‘ that functions as rhetorical motive (Miller 1984:157), then, we 

must characterize the generic exigence of the blog as some widely shared, recurrent need 

for cultivation and validation of the self; furthermore, in these particular times, we must 

locate that need at the intersection of the private and public realms, where questions about 

identity are most troubled. (Miller & Shepeherd 2004) 

 

Miller og Shepherd søker det sosiale behovet i bloggen, som igjen peker mot det retoriske motivet. 



 

 

De karakteriserer deretter det påtrengende problem som leder til blogging som et tilbakevendende 

behov for dyrking og validering av seg selv. Dette behovet må lokaliseres i krysningen mellom den 

private og offentlige sfære – der spørsmålet om identitet er mest betent. Gjennomgående kjennskap 

til mediet er en selvfølge, spesielt for den politiske bruken av det, men man kan samtidig ta 

utgangspunkt i at bloggen dekker andre behov for en politiker, enn for den jevne blogger. 

Kultivering og realisering av seg selv vil nok også spille en rolle for politikeres bruk av blogg, men 

det er ikke helt dekkende for deres motiver for selve bruken. Miller og Shepherds tilnærming kan se 

ut til å ta utgangspunkt i bloggsfæren som et fellesskap, et community. Det er en kobling man ikke 

uten videre kan feste til politikerbloggen. Da er det i så fall lett å tenke at kommunikasjonen ikke 

fremstår helt autentisk, at det ikke først og fremst er behovet for å dele sine private refleksjoner med 

andre som er størst, men heller behovet for politisk oppslutning. En av utfordringene vil da være å 

bryte ned den avstanden som gjerne ligger mellom politikere og borgere, eller å fremstå som 

troverdige i et medie der politikerne ikke nødvendigvis er på hjemmebane, ettersom dette er et 

medie som kanskje først og fremst gir alminnelige borgere muligheten til å ytre seg. Det er 

imidlertid grunn til å tro at denne avstanden vil kunne bli ytterligere forsterket dersom politikerne 

ikke makter å etterkomme de forventningene som en blogg fører med seg. 

 

The blogging subject engages in self-disclosure, and as we noted earlier the blog works to 

bind together in a recognizable rhetorical form the four functions of self-disclosure: self-

clarification, social validation, relationship development, and social control. Combined 

with its focused and repeated effort, the blog‘s public disclosure ‗its exhibitionism‘ yields 

an intensification of the self, a reflexive elaboration of identity. (Miller & Shepherd 2004) 

 

Miller og Shepherd viser ved å se på blogging som en sosial handling at ―This intensified, mediated 

identity is the rhetorical achievement of the blog‖. Dette gir unektelig mening ettersom bloggingen 

på et eller annet nivå alltid vil være en presentasjon av seg selv, også for politikere. At bloggeren 

står helt fritt til å velge akkurat hva han eller hun skal skrive om, når og på hvilken måte, forsterker 

dette aspektet. For denne friheten forteller oss at det er dette bloggeren har valgt å skrive om, dette 

er det han eller hun vil meddele. Så kan man spekulere i motivene bak det som skrives, men uansett 

vil det fortelle noe om den som skriver. Det gjør det selvfølgelig alltid når man kommuniserer, men 

gjennom bloggen blir det forsterket på grunn av den fulle friheten til å velge, samt det faktum at det 

er en personlig kanal. ―The subject selects, displays, and comments upon the mediated reality of the 

internet, becoming thereby a validated part of that reality and defining for itself and for others its 

own nature; or rather a rhetorical version of ‗its own nature‘.‖ (Miller & Shepherd 2004) Elisabeth 



 

 

Hoff-Clausen definerer blogging på samme måte som Miller og Shepherd, som den sosiale 

handlingen å uttrykke seg selv, og å bygge interessefellesskaper. Hun er ellers mest interessert i 

blogging i forhold til realisering av ethos. (Hoff-Clausen 2007:195) Denne tilnærmingen til 

blogging viser ―at ethos på et individuelt plan stadig er relevant også i studiet af nyere tekstmiljøer 

online såsom blogosfæren, men at en bloggers individuelle ethos udmærker sig ved at hvile på 

karakterfremstillingen i teksten, der skabes med involvering af brugerne.‖ (Hoff-Clausen 2007:196) 

I denne sammenhengen fokuserer Hoff-Clausen imidlertid på bloggere som vinner sin taleposisjon 

online, og ikke på etablerte politikere som det blir sett nærmere på i denne oppgaven. Til en viss 

grad gjelder dette likevel i dette specialet også, men det er samtidig noe problematisk ettersom 

bloggerne i dette tilfellet er kjente politikere som tar med seg ethos fra sin rolle utenfor nettet og 

bloggsfæren. Samtidig kan man likevel si at en videre endring av den ethos som Hoff-Clausen 

påpeker, hviler på karakterfremstillingen i teksten, noe som er veldig relevant i dette specialet. På 

grunn av interaktiviteten i en blogg, eller i alle fall den sjangermessige lovnaden om interaktivitet, 

er også publikum involvert i denne karakterfremstillingen. Gjennom forventningene til interaksjon, 

samt faktisk interaksjon, kan man si at karakterfremstillingen av politikere i blogg i aller høyeste 

grad skapes med involvering av brukerne. For eksempel ved utnyttelse, eller også ignorering av 

kommentarer og spørsmål fra velgere.  

 

 2.2 Bloggen som politisk kanal og verktøy 

Hvordan kan dette bidra til en bedre forståelse av politikerbloggen? For det første vil også 

politikerne være underlagt de betingelsene og forventningene som følger med en sjanger, og for det 

andre gjelder den medierte identiteten også politikerne. Forskjellen er kanskje at politikerne har 

andre motiver for å presentere seg selv. En blogger vil konstituere seg selv gjennom sin egen 

fremstilling, og bloggen åpner for muligheten til å i scenesette en identitet for seg selv, og for andre, 

som kan forstås som autentisk og troverdig. ―In a culture in which the real is both public and 

mediated, the blog makes ‗real‘ the reflexive effort to establish the self against the forces of 

fragmentation, through expression and connection, through disclosure.‖ (Miller & Shepherd 2004) 

Igjen blir imidlertid dette noe mer komplisert for politikere, spesielt etablerte, ettersom det bildet 

som tegnes gjennom bloggen gjerne må matche det inntrykket vi allerede har av politikeren. Det 

kan også være en fare for at avstanden mellom folket og politikerne, fører politikerrollen på 

kollisjonskurs med hele bloggens natur, som et medie for grasrota. Men samtidig kan dette nettopp 

være en av årsakene til at politikere tyr til blogg, for å etablere seg selv i kamp mot den medierte 

fragmenteringen, og ved å komme i kontakt med folket. 



 

 

―It is as an extension of media freedom that blogging should be taken seriously‖, hevder 

Coleman. (2005:280) Coleman kommer her inn på det samme som også Miller og Shepherd mener 

er sentralt ved bloggingen; at bloggeren står bak alle valg, og fritt kan presentere den retoriske 

versjonen av seg selv. (Miller & Shepherd 2004) Hvordan finner så politikerne sin rolle i denne 

sammenhengen? Fortsatt er det nok de tradisjonelle mediene som er hovedleverandør av politisk 

kommunikasjon, også på internett. Men stadig flere finner sitt politiske materiale gjennom blogger, 

partienes hjemmesider, samt andre nettsider. (Gurevitch, Coleman & Blumler 2009:168) Mens man 

tidligere stort sett ble begrenset til mottakere av politisk kommunikasjon i aviser, tv og radio, altså 

redaksjonelt styrte medier, blir publikum i dag i økende grad inkludert i den offentlige debatten. 

Denne rolleendringen foregår samtidig med at de kommersielle mediene fortsetter å produsere 

nyhetsstoff til et tradisjonelt massepublikum. Men overalt, fra nettaviser med kommentarfelt til 

satiriske politiske youtube-klipp, er det tydelig at disse mediene ikke lenger kan forvente å operere 

eksklusivt i en profesjonalisert medieverden. Medienes publikum er nå selv i stand til å nå frem 

politisk med en grad av effektivitet som ville vært utenkelig for ti eller tjue år siden. I en tid der 

offentlig mistillit til institusjonaliserte kilder til informasjon, som for eksempel aviser, er normen, 

kan blogging representere en mulighet til å blåse nytt liv i den politiske debatten, mener David D. 

Perlmutter (2008:18) Ulike måter å gjøre dette på vil vi komme tilbake til under presentasjonen av 

forstudiet, og senere i analysen. 

 

 2.3 Hvorfor en retorisk tilnærming til politisk blogg? 

Jens Kjeldsen skriver at jo bedre vi forstår forutsetningene og omstendighetene for offentlig 

retorikk, desto bedre er vi i stand til å skape rammer som gir borgere evne og mulighet til retorisk 

deltakelse i samfunnet – både som mottakere og skapere av kommunikasjon. Kjeldsen er imidlertid 

opptatt av at før en slik form for deltakelse kan la seg gjøre, må vi gjøre de kommunikative 

vilkårene klare – vi må forstå de retoriske omstendighetene for offentlige 

kommunikasjonssituasjoner. Kjeldsen skriver at; ―I en stadig mere medieret og kompleks verden 

møder vi ikke bare flere, men også mere sammensatte, skiftende og uoverskuelige 

kommunikastionssituationer.‖ (Kjeldsen 2008:43) En blogg er i seg selv sammensatt, da den 

vanligvis har et sprikende innhold, med ulike tema, spesifikke saker og samtidig balanserer mellom 

den private og offentlige sfære. Kjeldsen poengterer at den tradisjonelle talen har mistet sin posisjon 

og er erstattet av andre formidlingsformer som ―er underlagt journalistisk regi som begrænser 

retorens indflytelse på hvad hun siger og kontrol over ordenes videre rejse‖. Det som er interessant 

med bloggmediet er at dette nettopp ikke er tilfellet. Selvfølgelig kan fragmenter trekkes ut av 



 

 

journalister og kommentatorer, men helheten i en blogg er ikke underlagt noen form for 

journalistisk regi. Det eneste denne kommunikasjonen på sett og vis er underlagt er mediets vilkår 

og premisser, derfor er kommunikasjonssituasjonen for bloggen spesielt interessant, det samme er 

de nevnte vilkår og premisser. Det politikeren skriver i en blogg er selvfølgelig ikke vaksinert mot 

misforståelser eller misbruk, men i forhold til de nye situasjonene som oppstår som følge av 

ytringer eller journalistiske vinklinger av ytringer, kan bloggen potensielt brukes på en annen måte 

enn andre medier.  

 Hva innebærer et retorisk perspektiv? Retorisk analyse har eksistert så lenge mennesket har 

reflektert over hensiktsbestemt tale, skriver Hoff-Clausen. (2007:67) Som jeg har vært inne på 

tidligere i forhold til egen tilnærming til tekst, forstås retorisk kritikk gjerne i dag som et 

hermeneutisk studie av retoriske handlinger. Politisk kommunikasjon gjennom blogg er unektelig 

en retorisk handling, da en politiker alltid vil ha et mål med kommunikasjonen, selv når de ikke har 

det, som Christian Kock og Mie Femø Nielsen poengterer. De presiserer at politisk kommunikasjon 

er retorikk, på den måten at den er strategisk, intensjonell og målrettet, også når den tilsynelatende 

ikke er det. De poengterer at selv tilfeldige og uoverveide hendelser og utfall vil bli oppfattet 

politisk av andre politiske aktører, og av mediene – som vil sette det inn i en aktuell politisk 

dagsorden. (Kock & Nielsen 2008:2) Politikernes blogging er interessant i retorisk sammenheng 

fordi retorikken kan bidra til en dypere forståelse av hvordan mediet påvirker kommunikasjonen, 

gjennom for eksempel å undersøke hvordan en personlig politisk kanal påvirker vedkommendes 

ethos, eller hvordan kommunikasjonen kan bedres på bakgrunn av retorisk teori. Kort sagt vil en 

retorisk kritikk bidra til en bedre kunnskap om hvordan man kan kommunisere hensiktsmessig 

gjennom blogg. 

 

 2.4 Retorisk kritikk av webtekst 

Poenget med retorisk kritikk er å bli klokere på hvordan man kan kommunisere mer hensiktsmessig, 

eller å få rede på hva som karakteriserer den konkrete kommunikasjonen i det samfunnet og den 

kulturen som retorikken konstituerer og konstitueres av. Både Jens E. Kjeldsen og Barbara Warnick 

skriver om den avsenderløse kommunikasjonen på internett. ―I intet annet medie produceres, 

anonymiseres, forbruges, kopieres, videresendes og forandres retoriske ytringer i samme grad. 

Internett-kommunikation er ofte produceret i fællesskab, den er interaktiv, intertekstuel, flyktig, 

umiddelbar og opsplittet.‖ (Kjeldsen 2008:44) Dette er også Barbara Warnick inne på når hun 

skriver at det spesielt er tre faktorer som svekker betydningen av avsenderen i forhold til å vurdere 

innholdet på en nettside; ―These include the absence of authorship information, the emphasis on 



 

 

corporate authorship, and an increasing reliance on coproduction to generate site content.‖ (Warnick 

2007:36) Warnick skriver om overbevisning og politikk på internett, og fokuserer mye på webtekst 

generelt, hvordan den tilsynelatende fremstår som avsenderløs, om fragmentering av teksten, samt 

hvordan den forholder seg til tid, og det samme gjør Kjeldsen i artikkelen Retorisk omstændigheter. 

På grunn av de ovennevnte aspektene er Warnick kritisk til et oratorperspektiv i retorisk 

kritikk av webtekster. Men som Warnick også selv sier har en blogg som regel en kjent avsender, og 

når det gjelder bloggene denne oppgaven tar for seg har alle det. Om det er disse som virkelig står 

for tekstproduksjonen er et annet spørsmål. I en politisk blogg vil det i mange tilfeller uansett være 

politikeren selv som er den røde tråden i bloggen. Fellesnevneren for innleggene i flere av 

politikerbloggene er nettopp politikeren selv, noe som derfor gjør et oratorperspektiv relevant. I 

tillegg til at det er kjente avsendere i politikerbloggene, kommer Elisabeth Hoff-Clausen med 

relevant kritikk av Warnick, når hun skriver at ―Agentcentreret retorisk kritik forholder sig i dag i 

høy grad til de intentioner, der udtrykkes i teksten, og ikke dem, som en identificerbar fysisk 

afsenderperson i øvrigt formodes at have.‖ (Hoff-Clausen 2007:83-84) Dette innebærer at det 

fokuseres på det politikeren har sendt fra seg, det som ligger der ute på bloggen – det er det jeg som 

kritiker har å forholde meg til. Både Warnick og Hoff-Clausen diskuterer også mottakernes rolle i 

webmediet. Warnick er inne på at mottakerne gjennom interaktivitet også blir avsendere på nett, og 

hun skriver derfor mer om brukere enn om publikum. (Warnick 2007:121) Dette er imidlertid 

aspekter det ikke er rom for å gå nærmere inn på i dette specialet, det betyr for øvrig ikke at jeg 

under analysen vil se bort i fra publikums forventninger til bloggen som sjanger. 

Hoff-Clausen skriver at det lett kan virke som om studiet av webtekst krever en radikalt 

annen tilnærming enn den som gjerne kalles den tradisjonelle, og heller mer i retning av en 

poststrukturalistisk. (2007:12) I poststrukturalismen ser man gjerne på det å lese som en produktiv 

aktivitet som endrer teksten.
8
 Man kan i denne sammenhengen også, som Julia Kristeva, se på 

teksten som et intertekstuelt rom i stadig dialog med andre tekster, en mosaikk av sitater, 

repetisjoner og ekko av andre tekster. I forhold til webtekst generelt, og blogg spesielt blir dette mer 

bokstavlig enn med de fleste andre tekster, gjennom den fortløpende produksjonen, samt lenker til 

andre sider og tekster. ―Mens webmediet som vilkår for retorisk handlekraft har åbnet en række 

muligheder for aktører i rollerne som online afsender og modtager (retor og auditor), har mediet 

også ændret betingelsene og dermed den umiddelbare handleposition for den, der studerer og agerer 

kritiker af den offentlige kommunikation.‖ (Hoff-Clausen 2007:12-13) Hoff-Clausen poengterer at 

det er mange spørsmål om tilgangen til webtekst som den retoriske kritikeren ikke umiddelbart har 

svar på, og det vil følgelig være persuasive elementer ved webtekst som jeg ikke kjenner til, og 
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dermed vil kunne overse. På grunn av specialets omfang blir jeg også nødt til bevisst å se forbi noen 

av disse, som bloggens layout, brukervennlighet, om den er direkte tilknyttet partiets nettsider eller 

om den er knyttet til andre blogg-leverandører.  

Hoff-Clausen vil gjennom sitt arbeid med Online Ethos synliggjøre retorikken slik den 

fremstår online, og samtidig mulige fremgangsmåter for hvordan den kan studeres. Hun trekker 

videre frem tre sentrale forhold i studiet av online retorikk, der utgangspunkter er hjemmesiden, 

eller nettstedet, som et retorisk artefakt. For det første blir kritikeren på et vis medskaper av det 

retoriske artefaktet som skal studeres, ettersom et nettsted, eller i dette tilfellet en blogg, er i 

fortløpende tilblivelse og forandring, og må avgrenses for nærlesning av kritikeren selv. For det 

andre må det retoriske artefaktet møtes med supplerende spørsmål. Som retorisk medium er 

nettstedet ikke bare et tekstlig spor etter retorisk handling, men også et symbolsk skapt og teknisk 

understøttet miljø for fortløpende utvekslinger mellom mennesker – et miljø som setter rammer 

både for den sosiale situasjonen og de konkrete ytringsmulighetene. Som kritiker blir det derfor 

viktig ikke bare å se på hvordan bloggen fungerer som en tekst, men at man også blir kjent med 

miljøet, og de rammene som blir satt. For det tredje kan ikke nettstedet som et retorisk artefakt helt 

uten videre tilskrives én retor. I følge Hoff-Clausen skal nettstedet i stedet betraktes som en retorisk 

ramme som settes opp på en eller flere retorers initiativ og utvikler seg i bruk, gjerne gjennom den 

interaksjonen med og mellom brukere som finner sted i mediet. Dette siste punktet er litt mer 

problematisk i forhold til en blogg, som vanligvis er en personlig kanal, der avsenderen som regel 

er kjent, og som definitivt er det i dette tilfellet. Hvorvidt politikerne faktisk skriver selv er i den 

sammenhengen irrelevant, da avsenderen offisielt er den samme, så lenge annet ikke er oppgitt. 

Hoff-Clausen poengterer også at studiet av webtekst stiller høye krav til selvrefleksivitet hos 

kritikeren. Både i forhold til at jeg får en større rolle som medskaper av det retoriske artefaktet, men 

også gjennom de forventningene jeg selv tar med meg til bruken av blogg. Warnick har funnet 

belegg for en desentrering av det retoriske subjekt, retoren, mens Hoff-Clausen argumenterer for at 

retoren stadig er relevant og sentral i denne formen for retorisk kritikk. I denne oppgaven vil 

imidlertid retoren betraktes som selve omdreiningspunktet for retorisk kritikk av politisk blogg. Den 

gjennomgående forankringen i en politikers blogg er politikeren selv, noe som medfører at retoren 

derfor blir høyst sentral i min retoriske kritikk. 

 

3.0 Presentasjon av forstudiet 

Få dager før det norske stortingsvalget i september 2009 går sittende statsminister Jens Stoltenberg 



 

 

til kamp mot sin største konkurrent, ―sofapartiet‖. Høyres Erna Solberg forsikrer velgerne om at hun 

vil skape fremtidens velferd, mens Venstres Lars Sponheim poengterer at han planter grensestolper 

– både til den ene og andre siden. På samme tid meddeler SVs Bård Vegar Solhjell sin forkjærlighet 

for artisten David Sylvian, mens Mette Hanekamhaug fra Fremskrittspartiet mener Stoltenberg skal 

be om unnskyldning til alle landets fattige. Kristelig folkepartis Dagfinn Høybråten savner motstand 

mot det han mener er regjeringens hardkjør mot den kristne kulturarven, mens erfarne Per Olaf 

Lundteigen fra Senterpartiet poengterer at ―det må lyttes til erfarne folk og at noen må tørre og (sic) 

gjøre endringer og tenke utenfor boksene.‖ Arbeiderpartiets Tore Hagen skrev for øvrig følgende 

når han åpnet sin blogg 26. mars 2009: ―Jeg er glad i gitarspell, sang og musikk og trives i friluft. 

Slår gjerne av en prat på nettet. Egentlig er jeg journalist, glad i å skrive, men det er ikke sikkert jeg 

klarer å henge med på denne sida hver dag, men nesten – det er i hvert fall målsettingen.‖
9
 Siden 

har han ikke skrevet et eneste ord. 

Jeg vil i den påfølgende delen av specialet både presentere de mest gjennomgående, og det 

jeg mener er de mest interessante tendensene ved norske politikeres bruk av blogg – som en kort 

introduksjon til de aspektene jeg vil vende tilbake til i hovedanalysen.  Det er selvfølgelig mange 

mulige innfallsvinkler til politikeres bruk av blogg, men på grunn av specialets omfang må jeg 

begrense meg til de tendensene jeg finner mest gjennomgående og interessante. 

 

 3.1 Fra offentlig til privat sfære 

Behovet for en offentlig samtalende kommunikasjon for å fremstille seg selv strategisk kan langt på 

vei være et av motivene for politikere til å blogge. Blogging kan være en måte å praktisere identitet 

på, også for en politiker. Dette er selvfølgelig noe vi alle gjør hele tiden, men i en blogg foregår det 

i et offentlig rom, og med god tid til refleksjon og veloverveid selvpresentasjon. Derfor blir dette et 

viktig aspekt i politisk blogging, og derfor sentralt i dette specialet. Jeg vil under analysen peke på 

ulike måter å presentere og fremstille seg selv på – det være seg gjennom åpenbare personlige 

meddelelser eller gjennom måten man kommuniserer og argumenterer på. Balansen mellom 

offentlig og privat sfære begrenser seg på ingen måte til personlige meddelelser, bare det faktum at 

mediet er personlig medvirker til denne spenningen, noe jeg vil komme nærmere inn på under 

analysen. 

 

3.1.1 Personlig og konverserende stil 
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Som en personlig kanal, med mulighet til å realisere og bekrefte seg selv er det generelt vanlig med 

en personlig stil når man blogger. Dette er også veldig tydelig blant norske politikere, og ettersom 

dette er karakteristisk ved mediet blir det også tydelig når stilen ikke er personlig og nedtonet. Dette 

aspektet gjelder både det å skrive med en personlig og konverserende stil, og når politikere skriver 

om personlige og private tema. 

 Arbeiderpartiets Gunn Olsen åpner for eksempel sin blogg ved å skrive; ―Jeg synes det er 

fantastisk å gå i skogen å plukke sopp!‖
10

 I det hele tatt er bruken av jegform det første tegnet på 

personlig stil og innhold. Jevnt over er det liten tvil om at blogg er et personlig medie, også blant 

politikere. Hvor ellers ser vi politikere uoppfordret legge ut om fotball og musikk? Nevnte Solhjell 

reflekterer over fotball-VM og den siste plata til favorittartisten sin, mens Peter S. Gitmark fra 

Høyre spør seg hvordan sitt favorittlag kan spille så dårlig som de gjør.
11

 To dager senere er samme 

Gitmark ute å kommenterer den siste klesmoten i Norge: ―På vei hjem fra jobb (sent) kom en 

samling godt voksne mennesker alle ikledd OnePiece. Det er det mest latterliglige synet jeg har sett 

på lenge. Jeg måtte faktisk stoppe opp for å le. Jeg lo så tårene spratt. Takk OnePiece!‖
12

 Denne 

formen for personlig kommunikasjon skjer naturlig nok ikke uoppfordret i andre medier, og er 

derfor uvant for oss som publikum. Derfor er det også interessant sett fra et retorisk ståsted å 

undersøke hva dette gjør med den politiske kommunikasjonen. Den personlige formen for 

argumentasjon ser vi for eksempel gjennom måten politikerne knytter egne erfaringer eller 

opplevelser til politiske saker. Som når SVs Audun Lysbakken trekker inn egne erfaringer i et 

innlegg om konflikten mellom Israel og Palestina: ―I mai var jeg på Vestbredden, og ble vist rundt 

av en ung palestiner ved navn Mohammad Othman. Han har i flere år vært sentral i kampen mot 

Israels mur, som ødelegger dagliglivet for palestinerne på Vestbredden. Reisen var rystende for 

meg, og gjorde at jeg ble svært engasjert i kampen mot muren.‖
13

 Under analysen vil jeg blant annet 

se nærmere på hvordan henholdsvis Mette Hanekamhaug og Torbjørn Røe Isaksen argumenterer 

med en konverserende stil, men på hver sin måte, og hvordan det peker tilbake på dem. 

 

 3.2 Nye muligheter gjennom et nytt medie 

Når det gjelder de nye mulighetene som følger med politisk bruk av blogg, og for så vidt også andre 

sosiale medier, er det muligheten til interaksjon med velgerne som oftest blir fremhevet. Ved siden 

av interaksjon og direkte kontakt med velgerne, vil jeg også trekke frem noen nye muligheter som 
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følger med politikernes kontroll over kommunikasjonssituasjonen – anledningen til å kommunisere 

hva man vil, når man vil, og på den måten de selv vil. Altså uten journalistiske rammer og 

vinklinger. Det jeg da vil trekke frem er muligheten til å kommentere og korrigere egne og andres 

utspill, samt muligheten til å reflektere over, og forklare politiske spørsmål. Ved siden av disse to 

følger også det som vi allerede har vært inne på – muligheten til å presentere seg selv slik man selv 

vil. Dette er sentralt i forståelsen av politikernes bruk av blogg, for dersom de ikke benytter seg av 

noen av disse mulighetene, hva trenger de da bloggen til? Dersom den ikke skiller seg fra annen 

politisk kommunikasjon er det enkelt å anta at motivet for å blogge kun er å være synlig på enda en 

arena. 

 Ap-politiker, stortingsrepresentant og sykkelentusiast Torgeir Micaelsens innlegg fra 3. juni 

2010 kombinerer flere av disse mulighetene jeg senere vil utdype: “Jeg vil i løpet av sommeren ta 

initiativ til et møte med Syklistenes Landsforening og andre organisasjoner for å diskutere forslaget. 

Har du kreative ideer til hvordan det kan bli lettere for syklister å komme seg til og fra jobb og 

andre steder, send meg gjerne innspill eller delta i kommentarfeltet under.‖
14

 For det første 

kommenterer han en nyhetssak der han selv foreslår å tilrettelegge nye veiprosjekt for syklister fra 

samme dag. For det andre blir blogginnlegget på denne måten en ytterligere utdyping av noe han 

selv har argumentert for i et annet medie. For det tredje kombinerer han sitt politiske engasjement 

med sin personlige interesse for sykkel. Og for det fjerde henvender han seg til leserne og ber dem 

komme med egne innspill. 

 

3.2.1 Inkludering av publikum 

Dette er et aspekt som trekkes frem av de fleste som skal undersøke nettets demokratiske potensial, 

eller bare internett og sosiale mediers betydning i politisk kommunikasjon. Det er også et element 

som blir utnyttet av norske politikere, dog ikke i stor skala. Et eksempel på dette er SVs Audun 

Lysbakken og Bård Vegar Solhjells oppfordring til leserne om å komme med tips og innspill som de 

kan ta med seg til de forestående regjeringsforhandlingene i etterkant av valget. Solhjell skriver 

blant annet: 

 

Berre nokre få får vere med på sjølve forhandlingane. Frå SV er det Kristin Halvorsen, 

Audun Lysbakken og eg som skal forhandle. Eg vil likevel invitere dokke til å bli med på 

denne prosessen. […] Eg vil samstundes gje høve til den enkelte å kome med innspel og 

synspunkt. Legg igjen dei her i kommentarfeltet. Eg vil lese alt, men reknar ikkje med å 

svare. Du kan skrive kva du vil, men eit tips kan vere å vere poengtert, kort og ta 
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utgangspunkt i at SVs vedtekne politikk ligg nokonlunde fast. Værsågod!
15

 

 

Med til dette hører også publikums muligheter til å komme med kommentarer eller spørsmål direkte 

til politikerne. At borgerne får muligheten til dette, å kommunisere direkte med politikerne fra sin 

egen datamaskin er utvilsomt nytt og unikt i politisk sammenheng. Hvordan denne interaksjonen 

blir fulgt opp av politikerne er imidlertid en annen sak. Når de som Lysbakken og Solhjell åpent går 

ut og ber om hjelp er en sak, mens det også er snakk om en inkludering av velgerne når man faktisk 

svarer på de kommentarene og spørsmålene man blir stilt på bloggen. Som jeg skrev i forhold til 

bloggen som sjanger, er dette noe av det som karakteriserer bloggen, og det blir derfor uunngåelig 

også et sentralt aspekt ved politikernes bruk av mediet. Som Torbjørn Røe Isaksen selv skriver på 

bloggen sin; ―Terskelen blir lavere for å ta kontakt med politikere på nettet. For de mest kjente, som 

Jens Stoltenberg, er dette mindre relevant. Norges statsminister får uansett ikke tid til å svare på 

henvendelsene selv. For mindre kjente politikere, som undertegnede, er det faktisk relevant. Jeg får 

foreløpig ikke flere henvendelser enn jeg klarer å besvare selv.‖
16

 Dersom man ikke følger opp 

denne muligheten, vil det kunne slå tilbake på politikeren selv, noe vi vil komme nærmer inn på 

under analysen. Det er imidlertid ikke alle som ser denne verdien i bloggmediet. På bloggsidene 

tilknyttet Fremskrittspartiets egne nettsider er det for eksempel ikke mulig å kommentere i det hele 

tatt. 

 

3.2.2 Kommentering, korrigering og presisering  

Et annet aspekt det vil være hensiktsmessig å se nærmere på er hvordan bloggen brukes til 

korrigeringer, av andres eller egne utspill, og dermed som et supplement til kommunikasjonen i 

tradisjonelle medier. Gjennom forstudiet kom det tydelig frem at behovet for å korrigere eller 

kommentere er spiren til en rekke innlegg. Ved kontroll over kommunikasjonssituasjonen kan 

politikerne selv bestemme om, når og hvordan de eventuelt vil gjøre dette. Det gir en mulighet til 

både å påpeke mangler ved andres utspill, og til å utdype egne. Stortingsrepresentant fra 

Arbeiderpartiet, Torgeir Micaelsens første innlegg i september er et eksempel på det første. Han 

foretar en gjennomgang av en Frp-brosjyre fra valgkampen, der Frp peker på alle løftebruddene fra 

den rødgrønne regjeringen.
17

 Den aktuelle brosjyren Micaelsen sikter til er formulert med korte, 

skarpe angrep på den rødgrønne regjeringen, mens Micaelsen forsøker å på anklagene i noe mer 

nyanserte ordlag. 
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Et eksempel på hvordan bloggen blir brukt til å korrigere eller presisere egne utspill er andre 

nestleder i Kristelig folkeparti, Inger Lise Hansens presisering av en debatt hun selv har satt i gang. 

Innlegget er riktig nok fra februar 2010, men jeg valgte å ta det med fordi det gir en god beskrivelse 

av denne muligheten ved blogg. Hansen var tidligere på året ute i hardt vær fordi hun forsøkte å 

tenke nytt i et parti som er tuftet på tradisjonelle kristelige verdier. Som hun selv innleder dette 

innlegget med: ―Jeg vil gjerne utdype hva jeg tenker om den politiske debatten jeg har trukket opp i 

media.‖
18

 Dette er et eksempel på hvordan ulike medier kan brukes på forskjellige måter – 

kommersielle medier er egnet til virkelig å trekke saker hurtig frem i lyset, mens hennes egen kanal 

kanskje egner seg bedre til å presisere. Hansen henvender seg i alle fall til bloggen for å utdype sitt 

eget utspill, og til å nyansere sitt syn på debatten hun selv har satt i gang. SVs Snorre Valen vil på 

sin side svare det han opplever som et angrep fra Frp: ―Jeg blir eitrende forbanna av å bli kalt 

antisemitt. Enda mer forbanna blir jeg av at kraftsalven kommer fra Frp.‖
19

 

 

3.2.3 Reflekterende og forklarende 

Med kontroll over kommunikasjonssituasjonen følger også muligheten til å reflektere over politiske 

tema og dilemma. I tradisjonelle medier kan man gjøre dette i kronikker, men også de er underlagt 

en redaksjonell vurdering og ofte redigering. Samtidig er det slettes ikke alle politikere som slipper 

til med kronikker om hva det måtte være. Som med alt annet i kommersielle medier er også 

kronikker avhengige av nyhetsverdi og vinkling. Dette kommer man utenom i bloggen, selv om 

man også her som vi har vært inne på må forholde seg til visse, om enn uklare sjangerkrav. At man 

kan reflektere i eget tempo på sin egen måte er likevel utvilsomt. 

 Og hvis det er noe man generelt kan etterlyse i bloggene, så er det at politikerne tar debatten 

til et annet nivå enn i de øvrige massemediene. Med det mener jeg at politikere gjennom 

bloggmediet, slik jeg ser det, har alle forutsetninger til å føre en mer hensiktsmessig debatt – der 

man tar hensyn til at de andres meninger kan være vel så legitime som sine egne, og at man i stede 

for å skrive hvor feil de andre tar, kan argumentere for egne meninger, og samtidig ta høyde for 

andre synspunkt. Når det er sagt kan man vel (dessverre) ikke forvente denne formen for 

argumentasjon og politiske debatt i innspurten av en hektisk valgkamp. Men utenfor valgkampen 

burde det være mulig. Det kan imidlertid se ut til at politikerne enten diskuterer bitte små ting, som 

Dagrunn Eriksens bekymring for pengelotteriet på kristne julemesser,
20

 eller at diskusjonene forgår 
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på et veldig generelt nivå, som Frps Mette Hanekamhaugs innlegg der hun bedyrer at; ―Vi kan ikke 

fortsette der vi er i dag, med stadig økende helsekøer, stadig flere fattige og eldre mennesker som 

ikke får den omsorgen og verdigheten de fortjener. Det går ikke lengre.‖
21

 Men selvfølgelig finnes 

det også flere eksempler på politikere som nettopp reflekterer over politiske spørsmål, og samtidig 

forsøker å gjøre til tider kompleks politikk noe mer håndgripelig. Som for eksempel Høyres 

Torbjørn Røe Isaksens innlegg 29. september 2009, om avisenes vinklinger og spissing av 

nyhetssaker.
22 

Audun Lysbakken er inne på samme tema når han forklarer hvordan mediene styrer 

debatten under valgkamp: ―Det var kun kriminelle asylsøkere som skulle være tema. Fulgte man 

debatten om asylsøkere i valgkampen var det umulig ikke å få inntrykk av at de fleste som kommer 

til Norge bevisst skjuler sin identitet, og at en svært stor andel kommer hit for å drive med 

kriminalitet.‖
23

 Eller nevnte Røe Isaksen når han reflekterer over egne motstridende meninger i 

forhold til innvandringspolitikk, og tar høyde for at hans politiske logikk og overbevisning kan og 

vil komme i konflikt med følelser og menneskelige skjebner: ―Samtidig må både politikere og 

opinion være klar over at politikken kan få konsekvenser som de fleste vil oppfatte som 

urimelige.‖
24

  Jeg vil se nærmere på dette aspektet under analysen, fordi det er interessant i forhold 

til blogging, politisk kommunikasjon, så vel som det retoriske potensialet ved blogg. 

 

 3.3 Gammel vin på nye flasker – samme kommunikasjon i nytt medie 

I denne gjennomgangen av tendenser kommer vi heller ikke unna den upersonlige bruken av blogg. 

Med upersonlig mener jeg da en bruk av blogg som ikke indikerer at det like gjerne kunne vært 

partiets egen informasjonskanal. Norges statsminister blogger for eksempel gjennom partiets eget 

nettsamfunn, mittarbeiderparti.no. Full tilgang til dette nettsamfunnet får man kun gjennom 

medlemskap i partiet, men å lese bloggene kan man likevel gjøre. Bloggen får uansett noe stivt over 

seg på denne måten. Stoltenbergs innlegg kunne tilsynelatende like gjerne vært partiets egen blogg, 

og det er partiets hovedsaker som går igjen – arbeid for alle, eldreomsorg og utdanning – i det hele 

tatt velferd. 

 At det ikke fremstår spesielt personlig, selv om det skal være en personlig blogg, behøver i 

utgangspunktet ikke å være negativt. Men det eneste som i første omgang fremstår personlig er 

jegformen og at han forteller hva han har gjort og hvor han har vært under valgkampen. Dette 

fremkaller ikke bare spørsmålet om hvem innleggene er skrevet for, man kan også spørre seg hvem 

de egentlig er skrevet av? Sakene ser ut til å være partiets hovedsaker. Innleggene høster brukbare 
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debatter, riktignok er det stort sett de samme 10-15 debattantene som går igjen, og Stoltenberg selv 

tar ikke del i debatten han selv setter i gang. De få gangene det kommer svar, er det fra 

Arbeiderpartiet, og ikke fra Stoltenberg, som etter innlegget 11. september.
25

 Sånn sett kan man si 

at dette ikke engasjerer mer enn hvilken som helst annen kampanjekommunikasjon fra 

statsministeren, men samtidig kan man registrere at innleggene hans får nokså mange kommentarer, 

men igjen – noe annet er vel ikke å regne med for en statsminister. Og igjen – det er ikke 

nødvendigvis noe galt i det.  Saklige innlegg under en valgkamp er sjelden upassende eller 

bortkastet, det er bare ikke en bruk av blogg som skiller seg nevneverdig fra annen politisk 

kommunikasjon. Bloggen fremstår noe upersonlig og pregløs. Men kanskje er det det som er 

passende for en statsminister? På en annen side; hvilken funksjon er det bloggen fyller dersom den 

ikke skiller seg fra partiets øvrige kommunikasjon? Dette er aspekter jeg vil vende tilbake til under 

analysen, ikke som et eget punkt, men i forhold til ulik bruk av blogg. 

 

Personorientert argumentasjon 

Personorientert debatt er som i alle andre medier også vanlig i blogg. Ofte gjøres det gjennom å 

linke til en nyhetssak der en politiker eller et parti har uttrykt noe som oppfattes som kritikkverdig 

av den bloggende politiker. Av og til er det også direkte kritikk av seg selv, som politikeren naturlig 

nok finner det nødvendig å svare på. Mange av politikerne er i det hele tatt veldig opptatt av andre 

parti og politikere, også når det dreier seg om konkrete saker blir blogginnleggene gjerne vinklet 

mot hvordan andre forholder seg til det – eller rettere sagt hva som er galt med de andres politikk. 

Balansen mellom å korrigere andre, og gå til angrep på andre, kan være vanskelig å skille mellom. 

Det som starter som et forsvar av egen politikk kan ende opp som et angrep på andres. 

I sitt innlegg andre september 2009 går leder for Kristelig folkeparti Dagfinn Høybråten til 

angrep på Jens Stoltenberg ved ironisk å kalle ham ―verdensmester i velferd‖ anklager Stoltenbergs 

fokus på velferd og at ―alle skal med‖ som tom retorikk, og påpeker samtidig hvordan alt har blitt 

dårligere under hans regjering.
26

 Erna Solberg legger heller ikke skjul på hva hun har problemer 

med ved skolepolitikken i Norge: ‖ Jeg kritiserer ikke skolen. Jeg kritiserer Kristin Halvorsen, og 

det gjør jeg fordi hun ikke gjør nok for å løse problemene. Kunnskapsministeren er ingen solkonge i 

norsk skole, og hun kan heller ikke forvente å bli behandlet som en.‖
27

 Det er imidlertid ikke 

dermed sagt at et personfokus nødvendigvis er feil, men det vil jeg vende tilbake til under analysen. 
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4.0 Presentasjon av teorien 

De siste årene har flere forskere og andre akademikere interessert seg for politikk og sosiale medier. 

Noen peker på at politisk blogging redefinerer politisk diskurs og borgernes engasjement. Enkelte 

mener bloggingen vil føre til økt politisk polarisering, mens andre mener den er iboende 

demokratisk. Slik jeg ser det er det noen retoriske utfordringer og muligheter som spesielt gjør seg 

gjeldende i politikeres bruk av blogg. Først og fremst er det et potensielt problem i balansen mellom 

privat og offentlig sfære. Denne spenningen vil kunne representere en ny sfære for politisk 

kommunikasjon, og samtidig endringer av politikerrollen. Dette fører igjen til de mulighetene og 

mulige fallgruvene som ligger i å presentere seg selv. Med en personlig kanal for politisk 

kommunikasjon uten journalistiske rammer følger nye muligheter for politikerne, og jeg vil se på 

noen av disse. Full kontroll over kommunikasjonssituasjonen innebærer også en mulighet til å 

forbedre den politiske debatten – både på vegne av politikerne selv og borgerne de representerer. 

Jeg vil i denne delen av specialet presentere den mest sentrale teorien som skal hjelpe meg å komme 

i dybden på de nevnte aspektene. 

 

 4.1 Balansen mellom privat og offentlig sfære 

Offentlig er et begrep som brukes på ulike måter. En forståelse er det som omfatter de politiske, 

juridiske og administrative feltene i samfunnslivet. En annen forståelse er i forbindelse med den 

offentlige diskusjonen som foregår i det sivile samfunn. Den kanskje mest sentrale teoretikeren i 

denne sammenhengen er filosofen Jürgen Habermas, som definerer offentligheten som den sfæren 

der forhold av allmenn interesse diskuteres. Diskusjonene foregår typisk i media, 

interesseorganisasjoner og frivillige organisasjoner, foreninger og i politiske partier. (Habermas 

1992) I motsetning til det offentlige innebærer det private det som ikke er av allmenn interesse, og 

som ikke behøver å være gjenstand for offentlige undersøkelser eller granskning. Det som 

imidlertid er gjenstand for offentlig diskusjon, er spørsmålet om hvor grensen mellom det offentlige 

og det private går, og om hva det er som faktisk er av allmenn interesse. Akkurat det skal jeg ikke 

gå nærmere inn på i dette specialet, men jeg skal undersøke hvordan politikere selv forholder seg til 

balansen mellom det private og det offentlige. 

Bloggen fremstår som både som offentlig og privat på en gang. Når det er sagt, er selvsagt 

en politikerblogger fullt ut offentlig, og de private aspektene som presenteres er brakt frem av 

politikerne selv. Hva denne selektive konstruksjonen av privat og offentlig sfære innebærer er noe 

av det vi skal se nærmere på.  Det ligger unektelig et element av selvfremstillingen i dette, som det 



 

 

også ligger et nivå av selvfremstilling i alt man skriver. Dette er av retorisk interesse fordi det er 

forskjell på kommunikasjon i offentlige og private sfærer, og når disse så blandes kan det bli 

gjenstand for ytterlige komplikasjoner. Miller og Shepherd spør seg hvordan de offentlig og private 

aspektene av en blogg kan virke samtidig og til og med forsterke hverandre? Denne kombinasjonen 

av det private og det offentlige er en av årsakene til at blogging kan være problematisk for en del 

politikere, noe vi vil diskutere i specialets hoveddel. Før det vil jeg se nærmere på hvordan ulike 

teoretikere forholder seg til denne koblingen mellom privat og offentlig sfære.  

 

 4.1.1 Erving Goffmans frontstage og backstage  

Sosiologen Erving Goffman interesserer seg for skillet mellom privat og offentlig sfære, og hvordan 

dette påvirker hvordan vi opptrer og kommuniserer. Goffman skriver om strategisk fremstilling av 

seg selv, spesielt i forhold til personer som vil tilegne seg makt, og om hvordan folk prøver å 

påvirke hvordan andre oppfatter dem. Med The presentation of self i everday life fra 1959 gjorde 

han rede for sin teori om skillet mellom onstage og backstage, en metafor fra teateret, som viser til 

skillet mellom scenen og området bak scenen. Jeg vil bruke denne terminologien for å belyse noe av 

det som skjer i forhold til selvpresentasjon ved politikeres bruk av blogg. Man har gjerne en bestemt 

forestilling av hvordan man vil oppfattes av andre i bestemte situasjoner, eller i det minste av 

hvordan man ikke vil oppfattes. Goffman var opptatt av hvordan identiteten eller selvet ble holdt 

ved like, og hvordan det fungerer i det moderne samfunns interaksjoner. I Goffmans tilgang til 

selvpresentasjon står aktørens fremstilling av seg selv i tillegg til betydningen av en bredere sosial 

kontekst sentralt. (1959:240) Han ser på interaksjonen som en opptreden skapt i samhandling med 

et publikum, konstruert på en sånn måte at det gir andre et inntrykk som samsvarer med aktørens 

ønske. (1959:17) På denne måten utvikler vedkommende sin identitet i et komplekst samspill med 

andre. Dette er interessant i forhold til at ethos på nett, som Hoff-Clausen påpeker, skapes i samspill 

med brukerne. Denne sosiale identiteten blir tett knyttet til det Goffman kaller front eller onstage – 

som han definerer som en standardisert fasade, som skal hjelpe andre med å forstå vedkommende 

på bakgrunn av overførte karaktertrekk med en normativ gyldighet. (1959:25) På denne måten er 

aktøren forpliktet til å oppfylle de forventningene som ligger i en bestemt sosial rolle, og i tillegg 

forholde seg til denne rollen og kommunikasjonen på en konsistent måte. Konstruksjonen av denne 

fasaden, eller frontstage, gir publikum opplysninger gjennom ulike kommunikative kilder, verbale 

og ikke-verbale, som alle skal kunne kontrolleres for å overbevise publikum om handlingens eller 

rollens oppriktighet. Goffman poengterer altså at man fokuserer på sin egen fremtoning, og hvilke 

sider av seg selv man ønsker å trekke frem på scenen. Samtidig vil man vurdere de personene man 

har med å gjøre, og denne vurderingen skjer ved å søke etter alle signaler som kan klarlegge 



 

 

situasjonen. Dette gjør man ved å sammenligne med erfaringer fra lignende personer, eller lignende 

type individ. Av dette dannes et bakgrunnsbilde av den man kommuniserer med, og i kraft av dette 

forutser man andre atferd. 

På tross av at Goffman sier at alt dette gjelder for interaksjon i umiddelbart nærvær, tilbyr 

dette dramaturgiske perspektivet en innsiktfull katalog av begreper for å forstå hvordan den 

nettbaserte interaksjonen går for seg. Eksempelvis er det ikke-verbale, den kroppslige fremtoningen 

samt stemmen en viktig side av den informasjonen vi både gir og avgir. På internett er denne nesten 

fraværende, og erstattet med andre elementer, som bilder og skriftlige fremstillinger. I et direkte 

møte er disse gjerne intuitive, mens på nett blir de gjerne nøye selektert og overveid. På denne 

måten blir Goffmans teori vel så aktuell på nett, samtidig som noen aspekter av naturlige årsaker må 

unnlates, eller tilpasses den nye elektroniske kommunikasjonen. Han tillegger for eksempel 

kroppsspråk en stor betydning i denne sammenhengen. Et aspekt som faller bort i bloggen. I en 

blogg vil det imidlertid være andre faktorer som spiller inn, som hyperlenker og layout. 

For at vår daglige samhandling skal fungere er vi avhengige av at det skilles mellom ulike 

situasjoner, og at det samtidig går en linje mellom onstage og backstage. (Johansen 2003:84) Men 

hva skjer når skillet mellom hva som er foran og bak en scene ikke lenger er like tydelig? Goffman 

beskrev backstage, eller back region behavior, blant annet som preget av uformell tale, tiltale og 

sittestilling, og lekende aggressivitet, spøk og blasfemi. (Goffman 1959:128) Men siden Goffman 

presenterte sin teori for over femti år siden har det skjedd et samfunnsmessig sceneskifte. Stadig 

flere ting som før var forbeholdt rommet bak scenen, har nå blitt skjøvet fram på scenen, og blitt en 

del av det offentlige tilgjengelige rom, noe som spesielt kommer til uttrykk i mediene. Men disse 

skillene er ikke dermed sagt mindre tydelige i en blogg, de er bare forskjøvet, og samtidig enda mer 

kontrollert. 

 

 4.1.2 Joshua Meyrowitz og middle region behavior 

På grunn av overlappende situasjoner mener Joshua Meyrowitz at det har oppstått en middel region 

behavior, en midtscene som han gjør rede for i No sense of Place: The Impact of Electronic Media 

on Social Behavior. (1986:47) Meyrowitz er opptatt av hvordan roller endrer seg i takt med 

medieendringer, og presenterer en revidert utgave av Goffmans modell, der han legger til et forward 

frontstage, som består av offentlig og sermoniell atferd. Han legger også til det nevnte middle 

region, der atferden formes av en blanding av roller med både privat og offentlig karakter. Og 

tilslutt føyer han til deep backstage, som innebærer lukket privatliv, og som kan betegnes som et 

fristed. (Meyrowitz 1986:47) Dette er en videreføring av Goffmans todeling, fordi Meyrowitz 



 

 

mener elektroniske medier medfører nye former for sosial atferd, og for at man skal kunne oppfattes 

som både formell og uformell kreves en blanding av frontstage og backstage. En blanding av både 

tung og lettere karakter er velkjent fra blant annet politikeres fremtreden i media, ta for eksempel 

ulike intervjusituasjoner på tv, eller portrettintervju i aviser. Bloggen er også en arena hvor denne 

miksen er høyst relevant, noe vi vil komme nærmere inn på senere. Selv fokuserer Meyrowitz mye 

på at kjente mennesker har blitt mer interessante for mediene, og at dette har påvirket det han kaller 

middle region behavior, som blir opptredenen i rommet mellom backstage og frontstage, eller retter 

sagt mellom forward frontstage og deep backstage. Et rom der politikeren gjerne fremstår som mer 

personlig og privat, men heller ikke mer privat enn at det finnes et deep backstage der 

offentligheten ikke slipper til. Vanligvis vil det være mediene som former og presenterer dette bildet 

av politikeren, men gjennom blogg blir det mer som hos Goffman, nemlig at aktørene selv står for 

regien. 

Dette påvirker hele vår måte å kommunisere på, og medfører nye utfordringer for 

politikerne. Når området bak scenen blir trukket frem, blir politikernes personlighet synligere, og 

blir samtidig en del av den politiske debatten. Derfor er det viktig for politikerne å fremstå som 

autentiske og troverdige. Et åpenbart problem med både Goffman og Meyrowitz‘ teorier er at de er 

skrevet lenge før internett i det hele tatt fantes, slik at Meyrowitz elektroniske medier ikke 

nødvendigvis er de samme som våre. Når det er sagt, er teorien fortsatt relevante. De peker på 

hvordan vi tilpasser vår kommunikasjon, og hvordan medier påvirker denne tilpasningen. En slik 

midtscene blir ekstra tydelig på tv, og kanskje har også fjernsynet bidratt til å skape den, ettersom 

tv-mediet minimaliserer avstanden mellom avsender og mottaker. (Meyrowitz 1986:271) Med 

bloggens mulighet for interaksjon mellom politikere og borgeren innenfor samme arena blir denne 

avstanden enda mindre, mens midtscenen muligens blir større. Det blir en utfordring for politikerne 

når de skal fremstå som en av oss, men samtidig som våre folkevalgte. ―In short, politicians can 

either try to fight the power of expressions in electronic media, or they can try to exploit them‖, 

skriver Meyrowitz (2006:389) Bloggen er utvilsomt en ny måte å utnytte elektroniske medier på, og 

muligheten de gir til å komme tettere på publikum. 

 

 4.1.3 G. Thomas Goodnights tre sfærer for argumentasjon 

Retorikeren G. Thomas Goodnight fokuserer på ulike sfærer med utgangspunkt i argumentasjon, og 

mener de kanalene vi kan kommunisere gjennom i dag kan deles inn i den personlige, den tekniske 

og den offentlige sfæren. Disse vil jeg bruke for å forstå den offentlige argumentasjonen bedre, og 

til å få grep om hvordan den fungerer i politiske blogger.  



 

 

 

―‗Sphere‘ denotes branches of activity – the grounds upon which arguments are built and 

the authorities to which arguers appeal. Differences among the three spheres are plausibly 

illustrated if we consider the differences between the standards for arguments among 

friends versus those for judgements of academic arguments versus those for judging 

political disputes‖ (Goodnight 1999:253). 

 

Sånn sett kan bloggen bidra til å trekke den private og offentlige sfæren mer i retning av hverandre, 

ikke bare når det gjelder utlevering og selvpresentasjon, men også i forhold til argumentasjon. 

Samtidig må man ta med i betraktningen at forskjellene mellom egenpresentasjon og argumentasjon 

sjelden er klare når det er snakk om politisk blogging. Derfor er det også i denne sammenhengen 

noe av utfordringen i bloggmediet ligger for politikerne. Hva skal til for at leserne senker ‗guarden‘ 

i møtet med politisk kommunikasjon på nett? For det er ikke nok å bare senke terskelen for 

deltakelse. Goodnight påpeker at skillene mellom de ulike sfærene kan være flertydige og skiftende, 

men at Kenneth Burkes identifikasjons-begrep kan forsørge oss med en tilgang til dette. (Goodnight 

1999:253) Goodnight trekker frem Burkes tre former for identifikasjon, consubstantiality, 

partisanship og ―autonomous” identification. 
28

 

 

One form is invoked when a person tries to show ‗consubstantiality‘ with another. 

Another form is invoked through partisan appeals – partisanship being a characteristic of 

the public. The third form is invoked through a person‘s identification with his work in a 

special occupation – the essential ingredient of technical argument. These alternative 

modes of identification make the personal, technical, and public groundings of arguments 

possible. (Goodnight 1999:253) 

 

Goodnight forklarer at man kan akseptere de gjeldene normene og reglene for en disputt, eller man 

kan gå i mot disse rammene, og åpne for nye forståelser. I den førstnevnte er utgangspunktet for 

diskusjonen klarlagt, mens i den andre må man etablere en kjennskap til et nytt fenomen. ―In the 

second, argument is employed as a way of reshaping its own grounds. In classical logic this choice 

was expressed in the contrast between inductive and deductive logic. In the variety of argument 

endeavors, this tension is expressed by attempts to expand one sphere of argument at the expense of 

another.‖ (Goodnight 1999:253-254) Er det nettopp det som er tilfellet i forhold til bloggen, at man 
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 Fra Rhetoric of Motives, New York: Prentice-Hall, 1952: 20-29. Burke etablerer tre former for identifikasjon: 

consubstantiality, ―in being identified with B, A is ‗substantially one‘ with a person other than himself‖; partisanship, 

―the ways in which individuals are at odds with one another, or become identified with groups more or less at odds with 
one another‖; og ―autonomous” identification, ―the autonomous activity‘s place in this wider context (a larger unit of 

action in which a specialized activity takes place), a place where the agent may be unconcerned‖. 



 

 

skyver den ene sfæren i retning av den andre? Eller er det at ulike brukere opererer i ulike sfærer, 

uten at det er klare sjangertrekk å hverken holde seg til eller å bryte, slik at det potensielt kan oppstå 

en spenning i møte mellom tekst og leser? En spenning som er nærmest utelukket når man for 

eksempel uttrykker seg i en kronikk, eller i et intervju, fordi det hersker en grunnleggende enighet 

og trygghet i forhold til sjangeren man kommuniserer igjennom.  

 Under analysen vil jeg bruke Goodnights teori til å se hvordan politikerne skriver om 

offentlige tema i en personlig sfære. Ungdomsmiljøer har sine språk, rettssystemet har sin 

terminologi og politikken har også sine egne uttrykksformer. I denne sammenhengen burde bloggen 

være en mulighet for å trekke folket inn i den politiske debatten på en mer inkluderende måte, men 

uten at det går på bekostning av debatten. Det som imidlertid er noe spesielt med blogging er at det 

fortoner seg som en frontstage-kommunikasjon, som samtidig gir muligheten for backstage-

forberedelser. Dette gjør at det er desto viktigere å følge med på hvordan politikerne utnytter denne 

muligheten. 

 

 4.2 Forklaring og refleksjon rundt kompleks politikk 

Stephen Coleman og Giles Moss karakteriserer det å gjøre kompleksiteten bak politiske prosesser 

og beslutninger forståelig utenfor den politiske kretsen som noe av det vanskeligste i dagens 

politiske styring. (2008:7) Dette er et element som også berøres av Goodnight:  

As forms of decisionmaking proliferate, questions of public significance themselves 

become increasingly difficult to recognize, much less address, because of the intricate 

rules, procedures, and terminologies of the specialized forums. These complications of 

argument hardly invite the public to share actively the knowledge necessary for wise and 

timely decisions. (1999:259) 

Coleman og Moss trekker frem translation som en av to perspektiv for sin artikkel, og med det 

mener de hvordan det politiske budskapet tilpasses ulike situasjoner. ―Translation links the general 

to the particular, links one place to another, shifts a way of thinking from a political centre – a 

cabinet office, a government department – to a multitude of workplaces, hospital wards, classrooms, 

child guidance centres or homes‖ (Rose & Miller 1992:48) Eller blogger. Hvis man ser på politisk 

blogg som en mulighet til uredigert kommunikasjon med folket, og en mulighet til tilby en bedre 

tilgang til politikk enn kommersielle medier, kan dette være et aktuelt aspekt for politikernes 

blogging.  

 

This process of translating between the sovereignty of the political state and the 



 

 

experiental lifeworld of ordinary people depends upon sophisticated communicative 

strategies. Translation failures occur when the informal, symbolic and idiomatic 

characteristics of a message are neglected, resulting in a perception of top-down 

communications from government as being bureaucratic in form and intensitive in style. 

(Coleman & Moss 2008:7) 

 

Ettersom politikerne gjennom blogg først og fremst kommuniserer med folket, og styrer situasjonen 

selv, burde bloggen være et egnet medie til å tilpasse det politiske budskapet etter en mer allment 

tilgjengelig terminologi. Goodnights teori kan bidra til en forståelse av hvordan dette gjøres, og til å 

analysere når det gjøres, men også til å se når det trekkes for langt i retning av en personlig sfære. 

 

 4.3 Christian Kock og fornuftig uenighet 

Ved hjelp av Christian Kocks fornuftig uenighet vil jeg se nærmere på hvordan man gjennom en 

politisk blogg kan bedre den offentlige debatten. Kock ser på borgernes posisjon som mottakere. 

Han aksepterer at politiske debattører vanligvis vil forbli uenige, og forklare hvorfor det er sånn, 

men forsøker også å formulere og eksemplifisere normer for hvordan uenige debattanter likevel kan 

føre en dialog, som gir borgerne gode forutsetninger for å treffe egne valg mellom motstående 

standpunkt. Han trekker frem to former for forsømmelse av den offentlige debatt; å unnlate å gi 

argumenter for sine standpunkt, og å unnlate å svare på motargumenter. (Kock 2008:64) 

På grunn av oppgavens omfang vil det ikke være rom for å gå dypt inn i teorien knyttet til 

deliberativt demokrati, men som Kock skriver, vil et deliberativt demokrati innebære et samfunn 

der det finnes en deliberativ samtale om fellesskapets beslutninger. Teoriene som omhandler en slik 

demokratiforståelse har som en fellesnevner at de på en eller annen måte ser borgerne som aktivt 

involvert i den deliberative samtale. For å gjøre dette virkelig aktuelt i denne oppgaven må vi ta 

utgangspunkt i politikerne, og se på hvordan de kan føre en ―dialog‖ både med folket og sine 

politiske konkurrenter – på en måte som også tjener borgerne. Da er det imidlertid viktig at man ser 

på blogginnleggene også som del av en større debatt, og ikke bare som enkel kommunikasjon med 

velgerne. Men hva som tjener borgerne med hensyn til kommunikasjon behøver paradoksalt nok 

ikke være det som tjener politikerne. 

Vi har i dag et representativt demokrati der ordningen er at vi plasserer ut ansvar for 

beslutninger til valgte politikere. ―Der skal altså vælges ledere og lovgivere, og hvordan skal 

borgerne kunne gøre det, andet end i blinde, hvis de ikke modtager kommunikation fra dem som vil 

lede og lovgive, om hvem de er, hvad de vil gøre, hvad de har gjort, og hvorfor.‖ (Kock 2008:66) I 



 

 

denne sammenhengen trekker Kock frem et aspekt som han mener blir fortiet i forhold til 

demokratiet, og som er veldig interessant med tanke på politisk kommunikasjon og blogg: ―De 

spørgsmål som der skal træffes beslutninger om i demokratiet, er ikke alle af en art så at borgerne 

har mulighed for at ytre sig om dem.‖ (2008:66) Han poengterer at retorisk handlekraft hos vanlige 

borgere også dreier seg om å ha kjennskap og kunnskap til problemene som politikerne må løse. 

Som vi har vært inne på gjennom Coleman og Moss, og Goodnight er ikke dette nødvendigvis så 

enkelt. Dette innebærer dermed at for å ha reelt medborgerskap i et demokrati må man ikke bare 

kunne ytre seg, man må også kunne motta informasjon fra beslutningstakerne. I vår hverdag skjer 

dette gjennom de tradisjonelle og kommersielle mediene, der disse også velger ut, redigerer og 

vinkler sakene. Men selv om en fri presse ideelt sett er ment å tjene de vanlige borgerne i et 

demokratisk samfunn, er det som kjent langt flere hensyn enn bare dette som styrer journalistiske 

vinklinger og vurderinger. Målet med denne oppgaven er imidlertid ikke å videreutvikle tanken om 

et deliberativt demokrati, ei heller er det et forslag til hvordan vi som samfunn kan tilnærme oss et 

reelt deliberativt demokrati. Målet er heller å finne de retoriske vilkår og betingelser for politisk 

kommunikasjon i en blogg, og samtidig hvordan denne kommunikasjonen også kan komme 

borgerne til gode – og da er det nærliggende å trekke inn teori angående deliberativt demokrati. 

Som Kock presiserer er vi avhengige av begge disse informasjonsstrømmene. Han gjør 

derfor rede for noen krav og kriterier som han mener man med rimelighet kan stille i forhold til 

politikernes kommunikasjon til velgerne. Blant disse er et krav om å svare rederlig på kritiske 

motargument og spørsmål, der Kock samtidig tar høyde for at det i en politisk uenighet vil være 

relevante argument på begge sider av en sak, og at man derfor ikke vil kunne komme frem til hvem 

som har ―rett‖. ―Når man diskuterer er retorisk emne, er det man i sidste instans diskuterer (dvs. 

―rådslår‖ om), derfor ikke hvad der er sandt, men hvad der er éns valg[...]‖ (Kock 2008: 69) John 

Rawls kaller det ―reasonble disagreement‖, mens Christian Kock oversetter til ―fornuftig uenighet‖. 

Det handler om at det finnes uenigheter som ikke nødvendigvis er tilgjengelig for en filosofisk 

avgjørelse. (Kock 2008:70) 

Det er nettopp i forhold til de punkter som skiller et standpunkt fra et annet (der velgerne har 

mest behov for eksplisitte grunner), at politikerne gjerne vil fremstille saken som om det ikke er noe 

å være uenige om – og dermed som om hans mening implisitt er gjeldende. Kock mener dette er en 

form for omvendt lommetyveri, å liste noe opp i lommene og hodene på folk – altså diskutable 

synsmåter og meninger – uten at de merker det. (Kock 2008:77) Jeg vil under analysen se nærmere 

på omvendt lommetyveri i politikernes blogginnlegg. Det er liten tvil om at det beste for oss velgere 

og borgere er en politisk debatt der politikerne argumenterer med eksplisitte grunner og i tillegg 

svarer på eventuelle motargument. En start kan i alle fall være å svare på de motargumentene som 



 

 

kommer som følge av blogginnlegg – det er det heller ikke alle som gjør. ―Ved et ―svar‖ på et 

modargument forstår vi at man giver et argument imod det, dvs. en eller flere grunde til at betvivle 

eller nedsætte dets aceptabilitet, relevans og/eller vægt.‖ (Kock 2008:79) Han poengterer at man 

sjelden ser slik unnvikelse i umaskert form, men at det som regel blir ytret noe som overfladisk kan 

forveksles med et svar til kritikken eller motargumentet, men som i realiteten ikke er det. For dette 

mener Kock det finnes tre typiske strategier. For det første å snakke utenom motargumentet og 

svare med noe som egentlig ikke har noe med det å gjøre. For det andre å svare på en forvrengt 

versjon av motargumentet, og tilslutt svare ved å avise motargumentet blankt. (Kock 2008:79)  

 

5.0 Analysen 

I denne delen vil jeg undersøke de ulike tendensene jeg tidligere har gjort rede for i lys av den 

retoriske teorien som ble presentert over. Først vil jeg se nærmere på hvordan politikerne forsøker å 

bryte ned avstanden mellom seg selv og borgerne, ved at de trekker inn saker av privat karakter, 

tilpasser seg en konverserende og nedtonet stil, og ved å inkludere velgerne med en dialogisk og 

ydmyk kommunikasjon. Fra dette som kan minne om en intimisering av den politiske debatten vil 

jeg gå videre til å diskutere politikernes selvpresentasjon og ethos, samt hvordan den nærheten 

politikerne formidler heller minner om en simulert nærhet. For å gjøre dette vil jeg trekke inn 

Goffmans frontstage og backstage, samt Meyrowitz middle region behavior. Som en overgang til 

analyse av den politiske debatten i blogg vil jeg bruke Goodnights tre sfærer for argumentasjon for 

å vise hvordan politikerne fremstiller seg selv gjennom argumentasjonen, og hvordan den 

personlige sfæren påvirker debatten. Deretter vil jeg se nærmere på hvordan bloggen åpner for nye 

muligheter innen politisk kommunikasjon, og hvordan disse mulighetene også kan utnyttes til å 

bedre den politiske diskursen på vegne av borgerne.  

 

 5.1 Intimisering og nedbrytning av avstand 

 Stephen Coleman og Giles Moss åpner sin artikkel, ―Governing at a distance – politicians in 

the blogosphere‖ med å se nærmere på hvordan politiske blogger fyller funksjonen å regjere fra 

avstand og adressere ―anyone as someone‖, som spiller på en teori utredet av Paddy Scannell om å 

snakke til et massepublikum som om man snakker direkte til hvert enkelt individ. Scannell skriver 

at dette er en kommunikasjon som opererer mellom den upersonlige for-anyone strukturen og den 

personlige for-someone strukturen. Dette utgjør det han kaller en for-anyone-as-someone struktur, 

som uttrykker og legemliggjør det som er mellom den upersonlige tredjepersonen, og den 



 

 

personlige førsteperson. ―The for-anyone-as-someone structure expresses ‗we-ness‘.‖ (Scannell 

2000:9)  

Coleman og Moss mener at en av grunnene til at erfarne politikere oppretter en blogg er for å 

minske eller fjerne denne kløften mellom seg selv og folket de representerer. ―People communicate 

in an attempt to eliminate division‖. Et annet aspekt som kan bidra til denne avstanden, som 

politikerne kan tjene på å bryte ned er den implisitte holdningen gjennom å representere noen, som 

sier at jeg vet bedre enn dere. (Coleman 2005:275) Men for å minske, og ikke øke denne 

holdningen må politikerne være tro mot mediets premisser og betingelser, og dermed også 

publikums forventninger. (Coleman & Moss 2008:9) De to er opptatt av at politisk kommunikasjon 

gjerne innebærer en inneforstått avstand, men også en simulert nærhet, som Goodnight også er inne 

på når han skriver om falsk intimitet. Med avstand menes det uunngåelige skillet mellom 

representantene og de fraværende representerte. Politiske representanter kan snakke for, om og til 

de de representerer, men dette forholdet kan kun foregå gjennom medierte teknikker og teknologi. 

Tidligere ble denne avstanden kanskje forbundet med makt, men dagens politikere ser heller ut til å 

forsøke å skape en simulert nærhet, og prøver å oppheve følelsen av avstand til folket. Jeg vil se 

nærmere på de ulike måtene å gjøre det på. 

Jeg vil nå undersøke politikernes forsøk på å bryte ned avstanden mellom seg selv og 

borgerne på bakgrunn av tre tendenser: 1) Hvordan de deler informasjon av privat karakter. 2) 

Tilpasningen til en konverserende og nedtonet stil. 3) Og gjennom en inkluderende, dialogisk og 

ydmyk fremtreden. Spørsmålet om hvordan politikerne fremstiller seg selv gjennom denne 

kommunikasjonen vil være et underliggende fokus i hele analysen. Til slutt vil jeg samle trådene og 

argumentere for at det også kan være fare for en kollisjon mellom mediet, publikums forventninger 

og politikerens offentlige rolle. 

 

 5.1.1 Personlig og privat massekommunikasjon 

At selvfremstilling blir nøye vurdert og overveid i blogg og sosiale medier er utvilsomt. Men der 

vanlige mennesker, som både Miller og Shepherd, Coleman og Hoff-Clausen skriver, blogger for å 

uttrykke og bekrefte seg selv, blir det noe anderledes med politikerne. ―As people have adopted 

more personalized conceptions of political life, greater significance has been attached to narrative 

testimony, dramatic enactment and public conversation as forms of political self-presentation‖, 

skriver Stephen Coleman. (2005:275) Coleman peker her på en endring i politikerrollen, og folks 

forventninger til dem, og hvordan dette i sin tur påvirker politikernes offentlige kommunikasjon. 



 

 

Jeg vil ikke gå inn på hva som endrer disse forventningene, om det er endring av politikerrollen 

eller bloggens sjangertrekk. Det interessante i dette specialet er hvordan det påvirker 

kommunikasjonen. 

 

Innblikk i privatlivet 

Behovet for, og effekten av å ―avsløre‖ personlige sider eller å ta med publikum backstage er gjort 

rede for av blant andre Joshua Meyrowitz(2006) og Anders Johansen(2003). Men det er et høyt 

spill, og balansen mellom oppriktighet og strategiske grep kan være vanskelig å kontrollere. Av og 

til kan det være problematisk å bli tiltalt som en kjenning av en som er ute etter stemmen din. Flere 

av politikerne innlemmer personlige og hverdagslige forhold i blogginnleggene. Et godt eksempel 

på en samtale som gjerne ville funnet sted over en kaffe med venner er dette fra SPs 

stortingsrepresentant Jenny Klinge: 

 

Eg må le. Det kjem så mykje rart ut av ein barnemunn, og somtid kan ein lure på kor i all 

verda desse ungane hentar alt frå. Guten min er vant til at eg reiser mykje, og tykkjer stort 

sett det er greitt. Tidlegare i kveld kom det imidlertid nokre klagar på at eg er mykje 

borte. Men så sa han med eit smil at det eigentleg er like bra, fordi eg rotar så mykje når 

eg er heime. Eg rynka på nasen, og – fordi eg veit at det er sant – prøvde eg å bortforklåre 

dette. Då var det han ville rette opp det heile, og sa: ―Men det er ikkje så farleg, mamma, 

for du rotar med stil!‖ Verre var det ein annan gong då vi var i eit selskap. Vi sat til bords 

saman med nokre slektningar, då han sa med store auge og ivrige fakter: Veit de; ho 

mamma har slutta med ein gammel tradisjon!" "Kva er det, då? spurte ho eine. "Å 

støvsuge! svarte han, til stor latter frå dei andre ved bordet. Vel, eg er tydelegvis ikkje den 

fødte husmor, men ein utprega rotekopp. Men i følgje guten er eg det i alle fall med 

stil…
29 

 

―Eg må le‖, er ikke en vanlig start på en samtale mellom en politiker og en borger. En slik start 

signaliserer at leseren har kommet over en uformell og personlig samtale, og det minner også om en 

spontan in medias res som setter publikum rett inn i en hverdagslig samtale. Det ligger også en 

selvpresentasjon i dette når Klinge røper at hun er en ―rotekopp‖, og ikke den fødte husmor. SVs 

stortingsrepresentant Inga Marte Thorkildsen blander også sine private og offentlige roller. De fleste 

innleggene dreier seg om politikk, men hun inviterer gjerne leserne med inn i hjemmet. Her skriver 

hun om å være tilbake på jobb etter mammapermisjon: 
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Så er tida for mammapermisjonen over, i tråd med SVs gamle slagord "Del godene". 

Helst skulle jeg vel hatt hele permisjonen sjøl, men må vel innse at barnet har en far, og 

den faren vil også gjerne ha masse tid med sønnen sin. I dag jobber jeg derfor med å 

skaffe meg oversikt over finanskomiteens arbeid, samtidig som jeg krysser fingra for at 

ammepausen passer omtrent med Johan (sønnen min) sine spiseplaner, samtidig som jeg 

prøver å fortrenge hvor trøtt jeg er og hvor fint vær det er ute. Etterpå skal jeg møte 

Dagens Næringsliv for "comeback" -intervju. Det skal IKKE handle om ammetåke og 

morsfølelser, men om finanskrise, klasseforskjeller og klima/olje.
30 

 

Ikke bare skriver Thorkildsen om et personlig og hverdagslig tema, hun skriver også noe som kan 

oppfattes som en forklaring av forskjellen på bloggmediet og avismediet. I sin personlige blogg 

skriver hun mer enn gjerne om amming, noe det imidlertid ―IKKE‖ skal dreie seg om når hun 

snakker med avisen Dagens Næringsliv. Kanskje vurderer hun finanskrise og klasseforskjeller som 

for kjedelig for en blogg? Eller motsatt, at i bloggen kan hun skrive om hva hun vil, mens til avisen 

vil hun kun snakke om det som er av politisk betydning. Her kan det se ut til at hun forbereder seg 

på å styre intervjuet i en ønsket retning, som skal gavne hennes rolle som politiker. Hun mener 

åpenbart ikke at hennes morsrolle gavner denne karrieren, og passer dermed ikke inn i avisen. I 

avisen vil fokus på morsrollen kanskje skade hennes ethos, mens hun åpenbart ikke frykter det 

samme i bloggen. En annen, men beslektet forklaring, kan være at hun regner med å snakke til et 

annet publikum i avisen enn i bloggen, og at hun derfor tilpasser kommunikasjonen sin etter dette. 

Det viser i det hele tatt Thorkildsens syn på forskjellene mellom blogg og avisartikkel som sjanger 

for politisk kommunikasjon. Denne miksen mellom sin offentlige og private rolle er også det som i 

følge Meyrowitz former en midtscene, og legger grunnlaget for en middle region behavior. Noe 

som er tydelig i måten Thorkildsen skifter mellom uformell tale om ammetåke til å presisere at hun 

i intervjuet med avisen vil holde seg til formell tale om finanskrise og klasseforskjeller.  

Samtidig er det et spørsmål om Thorkildsen i det hele tatt kan kreve av avisene at de ikke 

skal fokusere på hennes privatliv så lenge hun selv gjør det når det passer henne. Hun bringer selv 

sitt privatliv ut i det offentlige rom, og må da antakeligvis tåle at også andre følger opp med det 

samme. Meyrowitz argumenterer for at politikerne bevisst bryter ned avstanden til folket slik at 

velgerne skal se politikeren i hans rolle som ektemann, far og venn. (Meyrowitz 2006:377) På 

denne måten utnytter politikerne sitt privatliv for å skape relasjoner til velgerne – og sånn sett blir 

dette en bevisst nedbrytning av skillet mellom offentlige og private roller – eller skillet mellom 

front- og backstage.  Dette skaper relasjoner fordi det er aspekter ved politikernes liv publikum selv 
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kan relatere til. Man kan som Meyrowitz si at medieendringene fører til mer personifisering, men i 

dette tilfellet er det ingen redaksjonelle medier som kan holdes ansvarlige.  

Uansett er dette en måte å skrive på som innlemmer publikum tett på livet til vedkommende, 

og en oppriktig meddelelse som kan gi en følelse av et personlig forhold til politikeren. ―People 

communicate in an attempt to eliminate division‖, skriver Coleman om blogging. (2005:275) At 

Thorkildsen mener at ―ammetåke‖ egner seg i bloggen, men ikke i Dagens Næringsliv, kan forstås 

som at hun mener en blogg i større grad åpner for en nærhet med publikum. Ikke bare vitner den 

konverserende stilen og de private meddelelsene om en nedbrytelse av avstand, men selve bruken 

av blogg kan også gjøre det. 

Samtidig må vi huske på at det er politikeren selv som styrer hvilke elementer av sin egen 

personlighet, og hvilke aspekter backstage hun ønsker å dra frem på scenen. Thorkildsen skriver om 

et personlig anliggende, men samtidig er det tydelig at det er en middle region behavior, og ikke 

deep backstage, altså at det er kontrollert av politikeren selv. Denne formen for private meddelelser 

kom tydelig frem i forstudiet, politikere viser aldri reelle følelser eller tvil, noe som vitner om at den 

nærheten de inviterer leserne med på bærer preg av en simulert nærhet, der det alltid er på 

politikernes premisser. Personlige tema er kanskje forventet i en blogg, men ikke nødvendigvis av 

en politiker. Men som Meyrowitz skriver: ―In short, politicians can either try to fight the power of 

expressions in electronic media, or they can try to exploit them.‖ (2006:389) Problemet slik jeg ser 

det, er imidlertid når det oppstår en mistanke om at det er nettopp det politikerne forsøker – å 

utnytte denne styrken som ligger i personlige meddelelser. Det er et paradoks ved bruken av blogg, 

fordi bloggen nettopp inviterer til personlig kommunikasjon, og det er et potensielt problem fordi 

man ikke forventer det av en politiker – noe vi vil vende tilbake til senere i analysen. 

 

Personlige preferanser 

En annen måte å intimisere politikken på, er ved å snakke om helt andre ting enn politikk. Bård 

Vegar Solhjell er som mange andre opptatt av fotball og musikk, noe han gjerne deler med oss: 

―Mange hevdar at VM har vore overraskande så langt, særleg fordi dei store europeiske lands slit. 

Eg er ikkje samd i det. Det er slik det har vore dei siste tiåra; Tett mellom dei beste og dei nest beste 

laga.‖
31

 Tilsynelatende er dette bare et innlegg om fotball, med noe som minner om en fatisk
32

 

funksjon. Fatisk kommunikasjonen trenger ikke å ha noe egentlig budskap (skjønt det vil det alltid 
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være i politisk kommunikasjon), spesielle mål eller dypere hensikt i seg selv, men det er dyrkingen 

av det sosiale som er viktig. Å diskutere fotball er noe man gjerne gjør med venner, eller eventuelt 

med mindre kjente fordi det gjerne er noe man alltids kan snakke om, altså som en fatisk funksjon, 

der hensikten bare er å snakke om noe for å få den sosiale situasjonen til å flyte. Undersøkelser har 

vist at personer som åpenbart har intensjoner om å overtale oss, kan virke mindre overbevisende 

enn personer som ikke har en like tydelig intensjon. Dette skyldes at vi er mer oppmerksomme, og 

mistenksomme overfor de som åpenbart skal overbevise. (Kjeldsen 2004:137) Derfor kan en 

konverserende stil, som Stig Hjarvard er inne på, være effektiv til politisk kommunikasjon, fordi 

mottakeren muligens føler seg trygge i kommunikasjonssituasjonen, og dermed kan ha større tillit 

til den de kommuniserer med. Slik jeg ser det har denne typen blogginnlegg nettopp en fatisk 

funksjon, men det ligger også et element av selvpresentasjon i det. Det gjør det også i referanser til 

populærkultur, som musikk, tv og film i bloggen. For det første vil det kunne skape en 

identifikasjon med leserne, som vil kjenne igjen, eller endog identifisere seg med de kulturelle 

referansene. Vi vil senere vende tilbake til identifikasjon i forbindelse med Goodnights personlige 

sfære for argumentasjon. For det andre vil slike preferanser kunne bygge opp politikerens ethos ved 

å vise at han har mer å by på en bare politikk gjennom å gi ufarlige og kontrollerte drypp fra 

backstage. Tilsynelatende kan derfor den fatiske funksjonen virke som den mest umiddelbare, men 

det er grunn til å tro at identifikasjon og ethos er den funksjonen politikerne søker. 

 

 5.1.2 En konverserende og nedtonet stil 

Politikere og rådgivere har alltid forsøkt å finne måter å henvende seg på som kunne nøytralisere 

avstanden mellom politikere og borgere, og ―overvinne mangelen på situajonsfellesskap, gjøre opp 

for det forhold at den talende ikke var tilstede i egen person‖. (Johansen 2003:185) John Durham 

Peters stiller spørsmål i forbindelse med radioen, om at den kanskje kunne fungere som en 

―kommunikativ protese‖, som en form for ―kompensasjon for det tapte nærvær‖, om at radioen 

likevel kunne gi en følelse av tilstedeværelse og deltakelse ved hjelp av en ny type offentlig snakk. 

(Peters 1999:214)  

Når politikere snakker eller skriver til publikum i en konverserende stil er dette en 

videreutvikling av den stilen som ble utviklet gjennom radio og fjernsyn, en ny type 

kommunikasjon som egentlig verken var privat eller offentlig i tradisjonell forstand. (Johansen 

2003:187) En middle ground-kommunikasjon, eller middle region behavior som Meyrowitz kaller 

det, måtte oppfinnes. Som Johansen poengterer kunne ikke dette ―skje uten brudd med etablerte 

regler og forventninger‖. Vi er blitt godt vant med denne middle region-profilen gjennom tv, men 

når politikere henter fra deep backstage, som Thorkildsen når hun skriver om sin døde bror, kan det 



 

 

oppleves som merkelig, eller til og med påtrengende. ―I disse dager er det ett år siden stebroren min, 

Andreas Bull-Gundersen ble drept i København.‖
33

 Nettopp fordi vi ikke er så vant til dette, som vi 

er til de mer ―ufarlige‖ innblikkene i backstage.  

Når grensen for privatliv er i ferd med å flytte seg avspeiler det politikkens stigende 

avhengighet av den makten som knytter seg til synlighet, forklarer Stig Hjarvard. (Hjarvard 

2005:57) En vesentlig del av politikernes makt skapes og vedlikeholdes i dag gjennom den 

synligheten de kan mønstre i mediene. Den institusjonelle makten er skrumpet inn og har blitt 

erstattet med mediemakten, og evnen til å formulere seg passende har sånn sett blitt et adgangskort 

til mediene. Dette vil selvfølgelig også avspeile seg i en blogg. Man skal konversere, mener 

Hjarvard. Bruken av en konverserende og nedtonet stil kan både signalisere en tilpasning til 

bloggmediet og en intimisering av politikken – og disse to er på ingen måte motstridende, men 

henger tett sammen. Bruken av blogg kan i seg selv oppfattes som en intimisering, da det er en 

personlig kommunikasjonskanal som gjerne innebærer en mer nedtonet form for politisk 

kommunikasjon. Rett som det er virker det ikke en gang politisk i det hele tatt, men som vi har vært 

inne på vil politisk kommunikasjon være retorisk også når den ikke er det. 

Ved å bruke en konverserende og nedtonet stil vil politikerne også kunne spille på en form 

for identifikasjon som Kenneth Burke beskriver som consubstantiality, at man søker en 

identifikasjon med mottakeren gjennom å ―skabe en fællesskabsfølelse der igen kan danne grundlag 

for mere målrettede appeller om at tænke eller handle anderledes.‖ (Villadsen 2009:203) At man 

selv styrer hva man skriver og når man vil gjøre det gir bloggen og andre sosiale medier en ekstra 

dimensjon i forhold til tradisjonelle medier. Denne egenskapen kan brukes til å opprettholde en 

hyppig kontakt, men den kan også utnyttes til å tilpasse seg en mer konverserende stil. På denne 

måten kan bloggen brukes til å utarbeide et gjennomtenkt og monologisk innlegg for å forsøke å 

kontrollere en debatt, eller det kan brukes til å gi inntrykk av en dialogisk stil. Vi skal imidlertid 

være forsiktige med å kun begrense denne konverserende stilen til noe kalkulert, for ved siden av å 

minne om en nedbrytning av avstand mellom politiker og publikum, kan det også forstås som en 

tilpasning til bloggen som sjanger, som det ble gjort rede for under introduksjonskapitlet. Nylig 

nevnte Inga Marte Thorkildsens blogginnlegg 1. mai 2010 viser hvordan man kan kombinere en 

umiddelbar og konverserende stil: 

 

Jeg klarer, som dere skjønner, ikke å skrive noe særlig her på bloggen for tida. Jeg vil 

heller være til stede sammen med sønnen min, som jeg nå har under en måneds permisjon 

sammen med (skrik!). Men på viktige dager som Kvinnedagen og Arbeidernes dag, tar jeg 
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meg altså sammen. Mens sønnen min henger rundt armen min og spiser på ledningen, så 

skriver jeg herved en liten en-hånds gratulasjon.
34 

 

Man kan lett se for seg Thorkildsen der hun sitter med barnet rundt armen og skriver til oss. Dette 

gir en følelse av umiddelbar nærhet, som sammen med den personlige tonen gir et uformelt forhold 

mellom politiker og borger. Dette kan forstås som å kommunisere seg vekk fra maktens sentrum for 

å forsøke å vinne troverdighet og autoritet, mener Elisabeth Hoff-Clausen (2007:186-187) Hun har 

sett nærmere på hvordan tidligere overborgermester i København Ritt Bjerregaard kommuniserte 

gjennom sin egen nettside, ritt.dk. Hoff-Clausen poengterer at Bjerregaard søker å vinne personlig 

troverdighet ved å fraskrive seg status for at velgerne bedre skal kunne identifisere seg med henne. I 

den forbindelse mener hun at webmediet er velegnet som offentlig rom, fordi avsender og mottaker 

likestilles på nett ettersom rollen som avsender i prinsippet er like tilgjengelig for brukeren som 

avsenderen.  

 

 5.1.3 Den lyttende, dialogiske og ydmyke politiker 

“Politikere er ombud for folket. Det betyr å lytte til dem som har noe å si, få folk i tale, og å svare 

på spørsmålene som blir stilt‖, skriver Arbeiderpartiet på sine egne nettsider.
35

 Bloggen innebærer 

som vi har vært inne på tidligere et løfte om å føre en dialog med og lytte til borgerne. Tilbake i 

2005 måtte for eksempel Kristin Halvorsen legge ned bloggen etter ti måneder, nettopp fordi hun 

ikke maktet å holde dette løftet. Introduksjonen til bloggen lød som følgende: ―Du inviteres med på 

en diskusjon om hvilken retning vi skal gå i og hvilke mål vi skal sette oss. Med ca en ukes 

mellomrom vil jeg legge ut synspunkter på en aktuell politisk sak i bloggen, med invitasjon til andre 

om å delta i debatten.‖ Samme år ga hun også ut en bok med en liste over ti statsrådregler, der den 

tredje handlet om å gjøre det enkelt for velgerne å påvirke og si i fra; ―Sett av tid til å lese folks 

meninger og svare på spørsmål på disse nettsidene.‖ (Halvorsen 2004:70) Til tross for dette måtte 

hun likevel gi opp bloggingen, med denne forklaringen til avisen Dagbladet: ―Dette var en test. Det 

viste seg at bloggen ble altfor tidkrevende for meg over tid, sier Kristin Halvorsen.‖36 

 Under forstudiet har det blant annet kommet frem hvordan Erna Solberg ber om hjelp til å 

utarbeide en krimplan, Bård Vegar Solhjell vil ha tips han kan ta med seg inn til 

regjeringsforhandlinger, mens Audun Lysbakken ber om hjelp til å skrive en 1. mai-tale. Jens 

Stoltenberg på sin side, forsikrer landets borgere om at han tar sommerens svake meningsmålinger 
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på alvor. Men på hvilken måte er bloggens iboende dialogiske potensial en retorisk ressurs? 

Bloggene til de norske politikerne er åpenbart etablert rundt individuelle personligheter og 

perspektiver, noen mer enn andre. Når de samtidig hevder å representere folket, er det en egenskap 

de spesielt vil formidle – deres vilje og evne til å lytte til og lære av folket. Dette med å gi publikum 

følelsen av deltakelse kan også forstås som et retorisk grep. Gjennom å ta aktivt del i den politiske 

diskursen kan borgerne etablere en større tilhørighet til parti eller politiker. Politikerne utnytter 

interaktivitetens retorikk i et forsøk på å fremstå som nærmere, og med respekt for folket. 

Interaktivitet og demokratiserende teknologi generelt, og internett spesielt, blir ofte diskutert i 

forhold til relasjonen mellom representanter og de representerte. Med tanke på demokratisk teori er 

spørsmålet om bloggen kan bidra til et mer åpent og konverserende forhold mellom disse. Vi skal 

her se på hvordan politikerne nærmer seg publikum, og hva det innebærer i et retorisk perspektiv. 

Bård Vegar Solhjell spør for eksempel om hjelp før regjeringsforhandlinger, og får 109 

kommentarer å ta med seg, mens Audun Lysbakken ber om hjelp til å holde tale 1. mai: 

 

Jeg skal være hovedtaler i Stavanger og Sandnes på lørdag, og er i gang med å skrive 

årets 1.mai-tale. Siden jeg hadde så gode erfaringer med å be bloggleserne mine om 

innspill til fjorårets tale, håper jeg at noen vil bidra i år også. Hvilke tema synes du jeg 

bør ta opp i år? Og har du noen tips til gode eksempler jeg kan bruke? Ikke minst vil det 

være nyttig med lokale innspill fra folk i Stavanger og Sandnes!
37

 

 

Dagen etter er han inne og kommenterer en av forslagene: ―Du vil ha sterkt fokus på offentlig 

velferd, Sigurd. Det skal bli! Og kampen mot privatisering skal jeg også få med.‖ Når en politiker 

strekker en hånd ut til folket på denne måten kan det trekkes frem som en styrke ved bloggen, 

ettersom borgerne blir gitt en mulighet til å faktisk påvirke hva en politiker skal ta opp i talen sin. 

Mer kynisk kan det også oppfattes som en strategisk utnyttelse av effekten ved å involvere velgerne.  

Om leserne av bloggen likevel ikke skulle ha noen reell innvirkning på hva Lysbakken taler om, så 

er det uansett en sjanse for at de sitter igjen med følelsen av at de har det. Og fra et kynisk 

perspektiv er det det som er viktigst for politikeren, illusjonen av påvirkning og deltakelse. Stephen 

Coleman og Jay G. Blumler skriver at denne formen for involvering kan ha positiv effekt på 

velgerne. ―There is evidence to show that participants in deliberative exercises often feel a greater 

sense of political efficacy after taking part: they feel that they are being listened to and can 

influence the political process.‖ (2009:39) Dette er interessant i et retorisk, så vel som et mer 

deliberativt perspektiv, ettersom involvering innebærer deltakelse, og deltakelse er sentralt i 

deliberasjon. Og hvordan man makter å engasjere er interessant i retorisk sammenheng. Senking av 
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adgangsnivået for politisk deltakelse er i seg selv et godt utgangspunkt for å involvere borgerne i en 

politisk hverdag. Gjennom å henvende seg til folket i en uformell tone og be om hjelp, senker 

Lysbakken terskelen for å bidra politisk. Der publikum i forhold til tv er passive, er passivitet 

imidlertid på ingen måte logisk på nettet, ettersom nær sagt alle handlinger på nett krever at 

publikum oppsøker dem. Derfor er det heller ingen rene mottakere på nett, bare brukere. ―Today, 

audiences are anything but passive‖, skriver Rettberg (2008:47) Hun understreker at stadig flere 

publiserer et eller annet online, og vi ser også at man ofte oppfordres til å ta del i debatter, 

avstemninger og lignende. Dette aspektet med å senke terskelen for politisk deltakelse er interessant 

som et retorisk grep for å skape større engasjement rundt politikken, men det er også viktig at 

politikerne på denne måten holder den lovnaden til interaksjon som bloggen innebærer, og på denne 

måten tilfredsstiller publikums forventninger. 

―The essence of understanding blog interactivity is its personal relationship buildings: 

Roman fellow soldiership or commilitio‖, skriver David D. Perlmutter. (2008:207) Dersom det er 

noe sant i at den mest suksessfulle massekommunikasjonen er den som best tilnærmer seg 

suksessfull personlig kommunikasjon, burde bloggen være en ideell form for politisk diskusjon og 

deltakelse. ―The camaraderie of blogging through voluntary association is its social mainstay; the 

challange for anyone seeking to penetrate that assembly is to be seen as sincerely interested in 

interaction and sustain it‖, fortsetter Perlmutter. Dersom bloggens innehaver, altså politikeren ikke 

er synlig på sin egen blogg er det da som et sjangerbrudd å regne, på samme måte som ignorering 

av publikums kommentarer og spørsmål også er det. 

 

 5.1.4 En potensiell konflikt mellom bloggen og politikerrollen 

 

En konverserende og personlig stil svarer til forventningene til blogg, men ikke nødvendigvis til 

politikere. Inkluderende stil med svar på henvendelser tilfredsstiller forventningene, mens 

ignorering bekrefter fordommene. Nedbrytning av avstanden mellom politikere og borgere kan 

skape identifikasjon mellom dem, og en større tilknytning til parti eller politiker, men det kan også 

vekke mistanke om en simulert nærhet og falsk intimitet. Det jeg forsøker å si er at det er flere 

potensielle problemer i møtet mellom bloggmediet, publikum og politikeren.  

For det første er bloggen en personlig kanal, som i seg selv gjør kommunikasjonen mer 

intim, i tillegg til at man gjerne skriver om tema av privat karakter – et aspekt som kan oppfattes 

som strategi i stedet for reell nærhet, altså en simulert nærhet. For det andre inviterer bloggmediet 

til en nedtonet kommunikasjon, enten den er konverserende, eller bare mindre formell enn annen 



 

 

politisk kommunikasjon. Denne nærheten kan også fremstå som kunstig, og dermed fremheve 

avstanden heller enn å bryte den ned. For det tredje åpner bloggmediet opp for direkte 

kommunikasjon mellom politikere og borgere. Dersom politikerne kun er interessert i å bruke 

bloggen som et nytt medie for enveiskommunikasjon, og aldri følger opp de debattene de selv 

starter, kan de komme i fare for å forråde bloggens karakter og dermed publikums forventninger. I 

tillegg er det et fjerde punkt som går ut på at det er uklare forventninger i forhold til hvordan 

bloggen skal brukes – hva den skal brukes til, og på hvilken måte. Dette er en faktor som forstyrrer 

situasjonsdefinisjonen, som både Goffman og Hjarvard skriver om.  

Der Richard Sennett mener elektroniske medier representerte et paradoksalt forhold mellom 

synlighet og isolasjon (1992:48), kan man si at bloggen frembringer et paradoks mellom nærhet og 

avstand. Jeg vil argumentere for at dette paradokset kommer som en følge av en potensiell konflikt 

mellom de forventningene som følger bloggmediet og forventninger eller holdninger til politikere 

og politisk kommunikasjon.  

 

Situasjonsdefinisjon og brukernes forventninger 

Som vi har sett kommuniserer mange politikere på en annen måte i en blogg enn de gjør i andre 

medier, både med tanke på hva de skriver om, og i forhold til stil og språk. Ikke bare kan bloggen 

forstås som en måte å bryte ned avstand til folket, men samtidig vil de motivene som Miller og 

Shepherd mener virker inn på vanlige folks bruk av blogg, også til en viss grad gjelde politikerne. 

Men i tillegg kommer de politiske hensyn – om å informere, presisere, påpeke, og samle eller flytte 

velgere – og med på lasset følger da også den politiske strategien. Noe som gir oss selvpresentasjon 

og selvrealisering, koblet med politisk kommunikasjonsstrategi. At man kan henvende seg uten 

journalistiske vinklinger og prioriteringer til en utstrakt offentlighet er temmelig nytt, også for 

politikere. Alle bidrag i sosial interaksjon har karakter av løfter knyttet til bestemte forventninger i 

situasjonen, og vil vanligvis basere seg på et noenlunde godt svar til disse forventningene. Som 

Goffman poengterer er man forpliktet til å oppfylle de forventningene som ligger i en bestemt rolle, 

og i tillegg forholde seg til denne rollen på en konsistent måte. Når man møter en politiker i en 

blogg vil man også der som i annen kommunikasjon og interaksjon, se etter signaler for å kartlegge 

situasjonen, ved å sammenligne med erfaringer fra andre lignende roller.  

Uansett hva hensikten ved kommunikasjonen er, vil man at mottakerne skal respondere slik 

man ønsker – og det oppnår man best ved å oppfylle situasjonens forventninger. Dersom den sosiale 

eller politiske kommunikasjon eller interaksjonen skal foregå friksjonsfritt, bør det være en høvelig 

samsvarende definisjon av situasjonen. Når man fremstiller seg selv på en bestemt måte, spiller man 



 

 

i følge Goffman roller. Dette rollespillet gir en stabilitet til kommunikasjonen, og en forutsigbarhet 

fra en situasjon til den neste. Stig Hjarvard poengterer hvordan en situasjonsdefinisjon hjelper oss å 

avgrense hvilke roller vi kan tre inn i, og samtidig etablere visse forventninger til hvordan 

interaksjonen vil fortone seg. (2003:24) Dette skjer vanligvis blant situasjonens involverte i de 

første sekundene eller de første ordene som utveksles. I sosial interaksjon stiller vi gjerne krav til 

både oss selv og andre at vi skal være oss selv. I Goffmans rolleforståelse, betyr dette at vi skal 

fremstå som den samme fra situasjon til situasjon. For en politiker betyr dette at man må fremstå 

autentisk og konsistent i ulike situasjoner. Bloggen opererer ikke i en isolert sfære, men er en del av 

politikerens kommunikasjon og presentasjon av seg selv. Det betyr imidlertid også at politikerne må 

forholde seg til forventningene og kravene til en blogg. Hoff-Clausen mener som nevnt tidligere at 

avsender og mottaker likestilles på nett, og begrunner dette med at webmediets rollefordeling ikke 

inkarnerer avsenderrollens makt, og at politikeren sånn sett fraskriver seg selv skribentens eller 

forfatterens opphøyde rolle i forhold til leseren. ―Anvendelsen af webmediet bliver altså i seg selv 

en integreret del af den ydmygheds-topos[...]‖, hevder hun. (2007:187) Men selv om avsender og 

mottaker i prinsippet viskes ut på nett, vil ikke nødvendigvis forskjellen på politikere og borgere 

gjøre det, og det er akkurat dette som er grunnen til at blogging kan være problematisk for 

politikere. Nettopp fordi denne avstanden ikke kan viskes ut, selv om det forventes av 

kommunikasjonen i bloggmediet. For at en politiker da skal lykkes med en blogg er vedkommende 

avhengig av å forholde seg tro og konsistent mot bloggens karakter – hvis ikke vil den avstanden de 

vil bryte ned heller forsterkes. Dette er viktig for at man skal kunne ha tillit til situasjonens 

forutsigbarhet, og igjen for at velgerne skal kunne ha tillit til politikeren. 

 

Reell nærhet eller ren strategi? 

Mye av Goffmans teori handler imidlertid om hvordan deltakerne i en interaksjon bidrar til å 

forhindre sammenbrudd i kommunikasjonen – under et direkte møte er dette som regel det mest 

behagelige for alle parter. Vi glatter gjerne over en situasjon, for å hindre at situasjonen blir pinlig. 

Men her kommer vi også inn på noe av problemet med Goffmans teori, nemlig at interaksjonen for 

Goffman alltid er i fysisk nærvær, og defineres som den gjensidige innflytelsen personer har på 

andres handlinger når de befinner seg i deres umiddelbare fysiske nærvær. (Goffman 1959:22) Dette 

blir anderledes når Inga Marte Thorkildsen i ett øyeblikk er en ammende mor, og i det neste sint 

miljøforkjemper. Noe som kan bety et problem i forhold til politikerens konsistens på bloggen, og 

for øvrig. 

En rolle er det mer eller mindre på forhånd fastlagte handlingsmønstret som utfolder seg i en 

opptreden, mens fasaden er den del av ens opptreden som fremtrer på en fastlagt måte og som har 



 

 

innflytelse på de andre, bevisst eller ubevisst. Den personlige fasaden er knyttet til hver enkelts 

meningsbærende fremtreden, gjennom språkbruk, ikke-verbal språkbruk, klær, alder og lignende, 

men også gjennom bruk av medier. Slike trekk avgir informasjon på en abstrakt og generell måte, 

og gjelder for flere enn personen, og for flere situasjoner – for eksempel knyttet til politikere. På 

denne måten får fasaden en kollektiv form – uavhengig av den bestemte personen. Det politikerne 

ønsker å uttrykke gjennom bloggen må derfor understrekes i selve fremtredenen, de må agere 

troverdig i forhold til situasjonen og sin rolle i den. Hjarvard poengterer at valg av medie gir oss en 

mulighet til å styre våre definisjoner av den sosiale situasjonen. Uavhengig av hva som sies, 

signaliserer valg av medie i seg selv en definisjon av den sosiale kontekst. (2003:24) Faren ved 

blogging er imidlertid som nevnt at mediet er nytt, og at den politiske bruken av det ikke har satt 

seg – og at disse forventningene ikke nødvendigvis er etablerte. Uten fysisk nærvær har man ikke 

den samme muligheten til å styre definisjonen av situasjonen. Tilsynelatende er nettet imidlertid et 

perfekt medie for selvpresentasjon, ettersom man kan velge ut og overveie hvilke virkemidler og 

hvilken stil man vil fremtre med. Det gir bedre tid til backstage-forberedelser med god tid til 

selvkritikk før møtet med publikum, men samtidig forbindes gjerne politikernes frontstage med noe 

profesjonalisert, en fremtreden som ikke nødvendigvis rimer like godt med bloggens sjangertrekk. 

Gjennom måten politikerne skriver om personlige saker på en konverserende måte kan man 

med Goffmans terminologi bli fristet til å si at de inviterer publikum opp på scenen og samtidig slår 

ut veggen bak til backstage-området. Men sånn er det ikke. Da ville vi også raskt fått innblikk i de 

mindre sjarmerende personlighetstrekkene, og ikke bare at man er en rotekopp, liker fotball eller har 

ammetåke. Vi ville sett tvil og følelser. Miller og Shepherd skriver at ―This intensified, mediated 

identity is the rhetorical achievement of the blog‖, mens Christian Kock og Mie Femø Nielsen som 

nevnt mener at politisk kommunikasjon er retorikk, på den måten at den er strategisk, intensjonell 

og målrettet, også når den ikke er det. (Kock & Nielsen 2008:2) Så hva sitter vi igjen med? 

Strategisk selvpresentasjon og en simulert nærhet? Det er det ikke mye troverdighet over. Derfor er 

det problematisk når Inga Marte Thorkildsen skriver om guttungen sin, og når Bård Vegar Solhjell 

skriver at ―Den vakre og elegante harpisten Joanna Newsom begynte visstnok ikkje å synge før ho 

var godt vaksen‖.
38

 Ikke fordi det nødvendigvis er noe galt i seg selv, eller på grunn av en påstand 

om at politikerne fører oss bak lyset, eller fordi de krysser den ene eller andre intime grensen, men 

fordi politisk diskurs, og derav alt en politiker sier eller skriver blir pakket inn i et strategi-

paradigme som det er vanskelig å komme utenom. ―It is as channels of honest self-presentation that 

blogs make their greatest contribution to democracy‖, hevder Stephen Coleman. (2005:278) Men 

finnes det? Finnes noe sånt som en ærlig selvpresentasjon? Der bloggmediet medfører en form for 
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nærhet og spontan kommunikasjon, forbindes politikerrollen gjerne med avstand og strategi. Man 

kommer ikke vekk ifra at alt ved politisk kommunikasjon blir stadig mer profesjonalisert gjennom 

rådgivere og konsulenter, så hvordan kan vi tro på at bloggmediet er unnlatt denne mediestrategien? 

Nå skal det også sies at det ikke hverken kan forventes eller forlanges at politikere ikke skal tale 

eller skrive strategisk, da strategi er et grunnvilkår i politikken, og dermed også legitimt. (Kock & 

Femø Nielsen 2008:4) Det er heller ikke strategien i seg selv som er poenget her, men at bruken av 

seg selv og private meddelelser fra politikere til borgere kan oppfattes som strategisk. Denne 

forsvinner ikke automatisk ved bruk av et medie der avsender og mottaker vanligvis er likestilte. 

Politikerne må også opptre og bruke bloggen deretter. De må snakke som til likesinnede og ta del i 

bloggosfæren. Men det er ikke dermed sagt at de må blottlegge privatlivet sitt, det finnes andre 

måter å utnytte en blogg på, noe jeg vil komme tilbake til.   

 

 5.2 Den politiske debatten 

I denne delen av analysen vil jeg først koble intimiseringen av den politiske diskursen med den 

politiske debatten som føres i bloggen. Dette vil jeg gjøre ved å undersøke hvordan politikere kan 

presentere seg selv gjennom det som i utgangspunktet er saks-orientert kommunikasjon. På denne 

måten vil analysens første del ligge i bakgrunnen også under analysen av hvordan en blogg kan 

brukes for politisk debatt og diskusjon. Hovedfokus under denne delen blir å undersøke hvordan 

bloggen fungerer med tanke på politisk debatt, og hvordan man gjennom blogg kan kommunisere 

på måter man ikke nødvendigvis kan i andre medier. For å kunne gjøre dette vil jeg både se på 

hvordan bloggen faktisk brukes, og hvordan den potensielt kan utnyttes. Til slutt vil jeg samle 

sammen disse trådene til en mer overordnet diskusjon om hvorvidt politisk blogg kan bidra til å 

skape en bedre debatt, først og fremst på vegne av velgerne, men også hvordan dette kan gjøres på 

en måte som også kan gavne politikerne. 

Goodnight mener de kanalene vi kan kommunisere gjennom i dag kan deles inn i den 

personlige, den tekniske og den offentlige sfæren. ―‗Sphere‘ denotes branches of activity – the 

grounds upon which arguments are built and the authorities to which arguers appeal. Differences 

among the three spheres are plausibly illustrated if we consider the differences between the 

standards for arguments among friends versus those for judgements of academic arguments versus 

those for judging political disputes‖ (Goodnight 1999:253) Kan bloggen sånn sett bidra til å trekke 

den privat og offentlige sfæren mer i retning av hverandre, ikke bare når det gjelder utlevering og 

self-presentation, men også i forhold til argumentasjon? Samtidig må man ta det med i 

betraktningen at forskjellene mellom egenpresentasjon og argumentasjon sjelden er klare når det er 



 

 

snakk om politisk kommunikasjon. Derfor er det også i denne sammenhengen noe av utfordringen i 

bloggmediet ligger for politikerne. 

 

 5.2.1 Selvpresentasjon i saks-orientert kommunikasjon 

Jeg vil her se nærmere på hvordan man som politiker kan bruke seg selv i bloggen på en mer 

implisitt måte enn å skrive om hverdagslige hendelser eller kulturelle preferanser. For å gjøre det 

skal vi se på noen eksempler fra Fremskrittspartiets Mette Hanekamhaug, samt Høyres Torbjørn 

Røe Isaksen. Som en forlengelse av dette vil jeg trekke linjene til en reflekterende og forklarende 

politisk kommunikasjon.  

Begge de nevnte har skrevet hvert sitt blogginnlegg om klimapolitikk, Hanekamhaug postet 

innlegget ―Er mennesket herre over naturen‖ 19. august, mens Røe Isaksen skrev ―Ikke kvel 

uenigheten‖ 3. desember.
39

 Ved klimapolitikk stopper for øvrig likheten mellom de to innleggene, 

og det er interessant å se den ulike tilnærmingen til politiske spørsmål generelt – og hvordan det 

peker tilbake på de to avsenderne. Som jeg var inne på under presentasjonen av forstudiet er det 

forskjell på hvem man henvender seg til i bloggene, om man ønsker å kommunisere med ―sine 

egne‖ og styrke relasjonene til de som allerede støtter og stemmer på partiet, eller om man også 

henvender seg til de som i utgangspunktet ikke er tilhengere. Dette er forskjellen på 

stemmesamlende og stemmeflyttende retorikk. Et annet aspekt i denne sammenhengen er 

forskjellen og forholdet mellom ethos- og saks-orientert kommunikasjon. Jeg har tidligere sett på 

det jeg mener er en kombinasjon mellom selvpresentasjon og fatisk kommunikasjon.  

 

Hanekamhaugs samlende og personlige retorikk  

―Når en våkner til et kraftig lysglimt som flærrer opp den mørkeblå himmelen, etterfulgt av torden 

lydende som et desperat rop fra selveste underverdenen får det en til å tenke. Jeg blir liggende i 

sengen mens jeg kjenner at hjertet hamrer fortere og hører at min egen pust blir raskere og 

høyere.‖
40 

Slik åpner Hanekamhaug sitt innlegg om klimapolitikk. Som innledning til et innlegg i 

klimadebatten er det tydelig at denne argumentasjonen tar utgangspunkt i det Goodnight kaller den 

personlige sfæren. Det er selvsagt at temaet er av offentlig karakter, men språket og stilen, samt det 

faktum at kommunikasjonsformen er en blogg, gjør det klart at Hanekamhaug argumenterer med 

utgangspunkt i en personlig sfære. ―‖Klimaforandringene vil føre til mer og mer ekstremvær‖ 

gjaller en velkjent, men uidentifiserbar mannlig stemme i hjernebarken.‖ 
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 Et annet tegn på at vi befinner oss i Goodnights personlig sfære er at politikeren her 

åpenbart spiller på gjenkjennelse og identifikasjon ved å referere til et ―velkjent‖ utsagn fra 

klimadebatten, og i tillegg trekker hun frem filmer som mange  har sett. Dette kan tolkes som tegn 

på argumentasjon i den personlige sfæren. Goodnight presiserer at den personlige argumentasjonen 

skjer når noen prøver å vise consubstantiality med en annen, altså at vedkommende forsøker å 

fremkalle en identifikasjon, en fellesskapsfølelse. (1999:253) Så langt har Hanekamhaug bare lagt 

grunnlaget for argumentasjonen som kommer. Og hun fortsetter: 

Frykt, skremselspropaganda og illevarslende scenarier. Dystre tall, katastrofer og død for oss alle. 

Klimahysterikernes situasjonsbeskrivelse er den som gjelder. De hamrer budskapet inn. Vi er blitt 

vant til uttrykk som ‖klimakatastrofe‖, ‖menneskeskapte klimaendringer‖ etc. De gjentatte 

gjentakelser er en metode udødeliggjort av Aps egen Martin Kolbergs ‖fagbevegelsen, 

fagbevegelsen, fagbevegelsen‖. ‖Klimaproblem klimaproblem klimaproblem‖ er budskapet fra 

klimahysterikerne. Repetisjon er en velkjent øvelse for sosialistene (det er jo tross alt begrenset 

hvor mye nytt tull de kan komme på, så da ser de vel seg nødt til å gjenta gammelt oppgulp i 

stedet). Men denne oppvåkningen satte en støkk i meg. Fikk meg til å kjenne en liten smule av 

skrekkens bakverk som sosialistene og klimahysterikerne har eltet sammen. Og jeg forstod. Jeg 

forstod at mange er redde, at flere lar seg skremme. 

Igjen er det tydelig at hun spiller på gjenkjennelse og identifikasjon, ved å skrive ―vi er blitt vant 

til‖, og for øvrig gjennom den konsekvente bruken av ―de‖ og ―vi‖, oss mot dem. ―Vi‖ er redde, 

―de‖ har skremt oss. Dette samt at Hanekamhaug bare benevner den sittende regjeringen som 

―sosialistene‖, tyder for øvrig på at hun ikke har til hensikt å nå ut til disse, men heller å 

kommunisere med ―sine egne‖. ―It is widely known that the need to resist an external threat, 

whether real or imagined, has always been an extremely effective rallying cry when it comes to 

strengthening group solidarity and morale‖, skriver Max Atkinson. (1984:40) Slik ―oss mot dem‖-

retorikk kan altså forstås som et tegn på at hun henvender seg til de som allerede stemmer Frp, 

fremfor å nå ut til tvilere eller de som i utgangspunktet stemmer noe annet. Jens Kjeldsen kaller 

dette forskjellen på bevarende og erobrende retorikk (2004:326), Charlotte Jørgensen og Christian 

Kock skriver om å samle eller flytte velgere (1994:296), mens John S. Dryzek bruker begrepene 

bridging og bonding rhetoric (2010:10). Disse er beslektede uttrykke som alle sikter til denne 

samme forskjellen mellom å mobiliserer velgere som er enige i forveien eller å forsøke å også 

henvende seg til nye. Hanekamhaugs retorikk er typisk av den stemmesamlende stilen – i den 

forstand at hun mobiliserer sine tilhengere, og kanskje trekker til seg noen som ikke har noen 

bestemt mening i utgangspunktet, og muligens også tilhørere som ikke sverger til partiet i 

utgangspunktet, men som overbevises om at politikken stemmer overens med de holdningene de 

har fra før. 



 

 

 At hun bruker ord som ―klimahysterikernes situasjonsbeskrivelse‖ uten å presisere hvem 

eller hva hun egentlig snakker om, minner også om en form for argumentasjon som man heller 

hører mellom venner, enn blant politikere. Gjennom å skrive på denne måten kan det se ut til at 

denne bruken av blogg, som jeg var inne på under teorien, nettopp skyver den personlige sfæren for 

argumentasjon i retning av den offentlige, eller snarere at den skyver vekk den offentlige. Dersom 

publikum er med på den personlige argumentasjonen, som man kan tenke seg at Hanekamhaugs 

tilhengere er, vil dette kunne fungere problemfritt, men dersom de forventer at det kommuniseres ut 

i offentlig sfære kan det oppstå en spenning i møte mellom tekst og leser, eller politiker og borger. 

Fordi det nettopp er et brudd med forventningene til kommunikasjonssituasjonen. Problemet er, 

som vi har vært inne på, at det som tilfredsstiller forventningene til en blogg, kan bryte med 

forventningene til en politiker. 

Jeg vet vi har klimaforandringer. Det har vi alltid hatt, og flere vil vi få. [...] Synet av lynet fikk 

meg til å tenke. Tenke på de enorme kreftene i dette lysglimtet, dette lille sekundet av lys som 

likevel er så mektig og kraftfullt. Et lys så raskt at lyden av dens brutale flerring av himmelens 

mørke duk først kommer flere sekunder etterpå. Jeg har alltid vært fascinert av dette 

naturfenomenet, da det for meg er en synliggjøring av naturens sanne krefter. Da blir det for meg 

rart at ansvaret for klimaendringene tilskrives mennesket. Mennesket – en ubetydelig liten del av 

en stor, sammensatt verden, for å ikke snakke om universet. Naturens enorme krefter viser seg til 

stadighet gjennom lyn, storm, tornadoer, tsunamier, jordskjelv og andre skremmende, men like 

fullt fascinerende fenomener. Å påstå at mennesket er herre over disse tingene, at mennesker 

‖styrer‖ dette været etter hvor flinke vi er til å kildesortere eller skru av lyset på badet etter oss 

fremstår for meg som et desperat forsøk på å skape en illusjon av kontroll. 

Jens Kjeldsen skriver om saksorientert kommunikasjon at avsenderen der er opptatt av å overbevise 

publikum om sitt synspunkt i en bestemt sak, mens den ethosorienterte har til hensikt å heller skape 

og styrke ethos. (2004:122) Som Kjeldsen skriver er det naturligvis ―ikke mulig å skille helt mellom 

ethos- og saks-orientert kommunikasjon. For eksempel vil en person som argumenterer godt for 

saken, samtidig styrke sin ethos.‖ (2004:122-123) Han poengterer imidlertid at skillet hjelper oss til 

å forstå hvilken plass ethos har i kommunikasjonen: ―I saks-orientert kommunikasjon benytter 

avsenderen ethos for å påvirke tilhørernes holdning og øke beslutning til saken. [...] Omvendt 

benytter avsenderen i ethosorientert kommunikasjon tilhørernes holdninger for å øke eller styrke sin 

egen ethos.‖ Ut i fra denne beskrivelsen er det trolig at Hanekamhaug, den samlende retorikken tatt 

i betraktning, spiller på sine tilhørere og tilhengeres holdninger. Hun bruker ikke sin ethos til å 

endre deres holdninger, men tar snarere utgangspunkt i at de deler de samme holdningene. Gjør de 

ikke det vil denne argumentasjonen kunne svekke hennes ethos, men disse snakker hun åpenbart 

ikke til. Gjennom den personlige sfæren kan Hanekamhaug tillate seg ikke å utdype sine påstander. 



 

 

Det er grunn til å tro at hun i en offentlig sfære for argumentasjon ville vært noe grundigere enn å 

frita mennesker ansvar for klimaendringer fordi lyn viser ―naturens sanne krefter‖. Ethos og logos 

er gjensidig avhengige av hverandre, i den forstand at ethos skapes gjennom logos fordi rasjonell 

argumentasjon gir troverdighet, og omvendt skapes logos gjennom ethos ettersom den 

sammenhengende argumentasjonen i utgangspunktet etableres gjennom det livssyn som taleren 

fremstiller i talen, eller i dette tilfellet i teksten. (Kjeldsen 2004:133) Hanekamhaug fortsetter sitt 

resonnement med å forklare hvorfor mennesker ilegges ansvaret for klimaendringene: 

Det forklarer de tidligere nevnte hysterikernes evinnelige forsøk på å legge all skyld på 

klimaendringer på mennesker. De er redde. De har kanskje også våknet en morgen av et hissig 

tordenskrall og kjent pulsen øke. Vi mennesker har alltid vært redd for det ukjente, for å miste 

kontrollen, redde for de tingene som skjer utenfor vår kontroll. I et forsøk på å gripe inn i denne 

redselen har de valgt å gjøre situasjonen håndgripelig gjennom å tilskrive ansvaret oss mennesker. 

For det er enklere å komme med formaninger til folket enn til himmelen. Det er enklere å skremme 

mannen i gata til å akseptere store livsstilsendringer enn å skremme havet til å roe seg ned. [...] Vi 

kan kun tilpasse oss naturkreftene. Det er først når vi har innsett det at vi kan utforme en realistisk 

og fornuftig klimapolitikk. 

I det hele tatt er mangelen på en nyansert tilnærmelse til klimapolitikk, og en gjennomgående 

mangel på rasjonell argumentasjon et tegn på at Hanekamhaug her henvender seg til de som 

allerede deler hennes holdninger. Å forklare forslag om ―livsstilsendringer‖ på grunn av 

klimaforandringer med at de som fremmer dem også er redde, og derfor tilskriver oss mennesker 

ansvaret i et forsøk på å ―gripe inn i redselen‖ er ingen nyansert argumentasjon. Dersom man kun 

leser teksten for seg, og ser bort i fra hvem den taler til, men leser den som et bidrag til 

klimadebatten, er det nærliggende å tro at Hanekamhaug ikke ville bedret sin ethos gjennom logos, 

og sånn sett heller ikke fremstilt seg selv spesielt godt som en troverdig politiker. Leser man det 

imidlertid som det det er, et blogginnlegg, kan man si at Hanekamhaug tilpasser seg mediets 

personlige og konverserende stil, også gjennom argumentasjonen som forgår i en personlig sfære. 

Men all den tid Hanekamhaug er en profilert politiker vil hennes innlegg av mange leses med 

utgangspunkt i en offentlig sfære, og da er det grunn til å tro at argumentasjonen ikke vil leve opp 

til forventningene. Og det er viktig å huske at Hanekamhaug tross alt er en folkevalgt politiker, en 

av 169 stortingsrepresentanter i Norge. Hun er altså ingen tilfeldig blogger, men har derimot en 

ethos i kraft av sitt virke som politiker. Denne styrker hun ikke gjennom dette innlegget. Med 

mindre man som sagt er en svoren tilhenger, noe vi for så vidt også må anta at flertallet av leserne 

av denne bloggen er. Man kan på bakgrunn av dette si at Hanekamhaug tilpasser sin argumentasjon 

etter et personlig medie, og ikke evner eller ønsker å ta argumentasjonen fra en personlig til en 

offentlig sfære.  Goodnight knytter den personlige argumentasjonen opp til det han kaller en falsk 



 

 

intimitet: 

 

―Denial of the public sphere is accompanied by celebration of personal lifestyle, 

producing what one critic has called the ―me generation,‖ and another, ―the culture of 

narcissism.‖ As arguments grounded in personal experience (disclosed by averaging 

opinion) seem to have greatest currency, political speakers present not options but 

personalities, perpetuating government policy by substituting debate for an aura of false 

intimacy. Thus is privatism celebrated and the discourse continued.‖ (Goodnight 

1999:259) 

 

På denne måten kan Goodnights teori knytte sammen noen av tendensene fra dagens bruk av 

bloggen, samt peke i retning av en ideell bruk – sett fra et retorisk, deliberativt ståsted. Goodnight 

hevder at politikere ikke presenterer muligheter, men personligheter, og sånn sett bytter ut debatten 

mot en aura av falsk intimitet. At Hanekamhaugs argumentasjon befinner seg i en personlig sfære 

og er konverserende er hverken overraskende eller nødvendigvis negativt i seg selv. Tvert i mot  

kan det regnes som en naturlig tilpasning til mediet, men det er den potensielle effekten av det som 

er interessant i denne sammenhengen – at argumentasjonen i mangel på et rasjonelt resonnement 

forblir personlig til fordel for den argumentasjonen man vil forvente i en offentlig sfære. Jeg sier 

altså ikke at den personlige sfære for argumentasjon overhodet ikke hører hjemme i en politisk 

blogg, men jeg ser det som en forutsetning at den beveger seg mot den offentlige, og ikke som i 

eksemplet over at den heller skyver den bort og erstatter den. 

 

Røe Isaksens brobyggende og reflekterte retorikk 

Torbjørn Røe Isaksen har på flere måter en motsatt tilnærming til debatten enn Hanekamhaug. Der 

hennes innlegg ikke åpner for noen nyanser, men henvender seg til delte holdninger, har Røe 

Isaksen kalt sitt innlegg ―Ikke kvel debatten‖ og åpner med å skrive at ―Vitenskapelig uenighet er en 

fordel for klimadebatten, ikke en ulempe.‖
41

 Mens Hanekamhaug kun argumenterer for sin sak, uten 

egentlig å ta høyde for andre forståelser av klimakrisen, forsøker Røe Isaksen å sette 

klimapolitikken i et nytt lys, selv om han også er inne på noe av det samme som Hanekamhaug når 

han skriver at ―Klimakampen er et politisk spill med ingrediensene manipulasjon, undertrykkelse av 

uenighet og forvrengning av vitenskapelige resultater.‖ Også Røe Isaksens argumentasjon tar 

utgangspunkt i en personlig sfære da det gjennom hele innlegget er tydelig at det er Isaksen som 

fører ordet, han leder oss gjennom resonnementet ved å anbefale artikler, vise til andre teorier, som 

han selv posisjonerer seg i forhold til; ―Konklusjonen er jeg også enig i. Economist peker eksplisitt 
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på at politikken og vitenskapen styres av to forskjellige rasjonaler. Vitenskapen drives av uenighet 

og testing av teorier, politikken ―selger sannhet‖. Gjennom å ta utgangspunkt i egne refleksjoner i 

en personlig sfære, men samtidig trekke inn ulike oppfatninger trekker Røe Isaksen publikum med 

seg i retning av både en offentlig og teknisk sfære. For Røe Isaksen som politiker er det grunn til å 

tro at denne formen for blogginnlegg vil kunne skape troverdighet, men da politikeres troverdighet 

ligger i publikums holdninger og hender, kommer det selvfølgelig an på hva publikum søker i en 

blogg og i politisk kommunikasjon generelt. Et annet eksempel på hvordan Røe Isaksen åpner for 

refleksjoner i bloggen sin er hans innlegg om integreringsdebatten fra 8. mai 2010: 

Det slår meg i hvor stor grad debatten styres av forskjellige måter å vektlegge ord og 

begreper på. Det er for eksempel en selvfølge at alle skal følge norsk lov og at 

ingen religiøse eller kulturelle praksiser kan tillates som strider mot loven. Man kan 

vektlegge både at alle skal følge norsk lov og at det er en selvfølge at alle skal følge norsk 

lov. Det første impliserer at mange ikke følger loven og at noen i realiteten forsvarer det. 

Setning to impliserer det motsatte, nemlig at de fleste følger norsk lov og at det derfor 

egentlig ikke er noe stort problem. […] 

Jeg tror rett og slett man må balansere bruken av de to. Noen ganger er det viktig å 

konstatere klart og kontant at alle skal følge loven, uansett. Andre ganger må ting 

nyanseres og det er behov for å presisere at mye er bra og de aller fleste oppfører seg som 

de skal.
42 

Røe Isaksen er ikke bare interessert i å trumfe igjennom sin sak, men reflekterer over den politiske 

debatten på en måte som kan sette oss som borgere mer inn i mekanismene i en debatt. Der 

Hanekamhaug bruker en samlende retorikk, bruker Røe Isaksen en flyttende, eller snarere en 

brobyggende retorikk. John S. Dryzek bruker som nevnte begrepene bonding og bridging rhetoric, 

der sistnevnte forsøker å nå ut til og forstå et publikum med andre preferanser enn taleren selv, 

mens bonding rhetoric har som vi så i eksemplet med Hanekamhaug den noe enklere oppgaven å 

samle et publikum som i utgangspunktet ligger tett på taleren. (2010:10) Jeg mener brobyggende 

retorikk er mer beskrivende for det Røe Isaksen gjør enn stemmeflyttende, da brobyggende retorikk 

også kan forstås som å argumentere på en måte som også motstandere kan akseptere, uten at det 

nødvendigvis er et mål om å flytte velgere, i alle fall ikke på kort sikt.  Som Dryzek selv skriver kan 

―Bridging rhetoric [...] also be connected to the other essential deliberative virtue of reciprocity [...] 

Reciprocity means arguing in terms that others can accept.‖ (2010:11) Dryzek presiserer imidlertid 

at det ikke er nøyaktig det samme ettersom hans bridging rhetoric er en retorikk, mens reciprocity 

handler om argumentasjon. I forhold til måten Røe Isaksen skriver på, passer imidlertid denne 
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beskrivelsen godt. Dryzek tar videre for seg ulike situasjoner der en brobyggende retorikk kan egne 

seg, og trekker blant annet frem at ―Bridging rhetoric can also be important when it comes to 

expanding the audience that might be sympathetic to a position.‖ (2010:12) Jeg vil legge til at det 

også kan være viktig for å utvide det publikummet som kan sympatisere med den enkelte politiker, 

slik tilfellet vil kunne være gjennom en nyansert og reflektert argumentasjon et sted mellom en 

personlig og offentlig sfære. 

En slik form for argumentasjon og politisk kommunikasjon generelt er naturligvis 

vanskeligere, men kan potensielt ha en langsiktig positiv virkning med tanke på å styrke 

politikerens personlige ethos gjennom rasjonell saksorientert kommunikasjon i et personlig medie. 

Det jeg mener er at denne formen for retorikk er bedre skikket til å styrke talerens ethos på lengre 

sikt, da brobyggende retorikk også på sikt vil kunne utvide det publikum som sympatiserer med en 

sak, men det er ikke dermed sagt at det er en bedre form, det vil situasjonen og talerens hensikt med 

kommunikasjonen avgjøre. 

 Gjennom en reflektert og rasjonell argumentasjon, som også er spiselig for motparten kan 

man ideelt sett tenke seg at den måten Røe Isaksen bruker bloggen på kan få leserne til å se og tenke 

på en ny måte, gi ny informasjon og kunnskap, og samtidig gjøre sitt publikum mer reflektert. Dette 

er i følge Simon Chambers effekten av deliberativ retorikk. (2009:14)
43

 Denne formen for retorikk 

vil også kunne ha en annen effekt over tid, gjennom å skape et dynamisk forhold mellom taler og 

tilhører. ―Hearers must be engaged by the speech. It ought to spark active reasoning and 

thoughtfulness rather than unreflective triggers or gut reactions‖, skriver Chambers, og der finner vi 

også noe av kjernen i forskjellen på hvordan Hanekamhaug og Isaksen skriver og argumenterer på, 

forskjellen mellom refleksjon og unyanserte reaksjoner. Jørgensen, Kock og Rørbech skriver at den 

stemmesamlende retorikken gjerne blir foretrukket på fjernsynet. Blogg gir imidlertid mer rom for 

refleksjon og nyanser, og egner seg sånn sett bedre til stemmeflyttende retorikk en hva fjensynet i 

utgangspunktet gjør. Bør bloggen da også i større grad utnyttes til dette formålet, eller blir det 

meningsløst med tanke på hvem som oppsøker en politikers blogg? Med en gjennomgående 

samlende stil er man i alle fall sikret mot at noen med en annen mening finner nytte i bloggen, mens 

man ved en reflektert og brobyggende argumentasjon virkelig kan sette borgerne inn i politiske 

dilemma, så vel som sine egne betraktninger av dem. 
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 5.2.2 Reflekterende og forklarende politisk kommunikasjon  

Skal politikerne virkelig senke terskelen for politisk deltakelse og øke det politiske engasjementet 

kan det altså ligge et potensial i bloggen. Når man snakker om å senke terskelen for deltakelse, 

snakker man gjerne også om å senke politikeren ned på nivå med folket. Eksempler på dette er for 

eksempel den konverserende og dialogiske stilen samt å invitere publikum innenfor backstage, noe 

som i realiteten bare innebærer en kontrollert intimisering og selvpresentasjon. Men er det egentlig 

ønskelig? Skal man inkludere velgerne, og diskutere som likesinnede, må man også argumentere 

deretter. Som Goodnight er inne på ligger usikkerheten til grunn for argumentasjon (Goodnight 

1999:252) – for politikere er åpenbart ikke usikkerhet noe man skal lefle slepphendt rundt med, den 

skal man gjerne holde for seg selv – noe de stort sett også gjør. Allerede her kommer den politiske 

diskusjonen eller argumentasjonen på kant med den som råder blant vanlige folk. Dersom alle 

blogginnlegg presenteres som ―valgkamppropaganda‖, hvor skal diskusjonen da føre hen, hva skal 

man da diskutere ut i fra? 

Vi har tidligere sett eksempler på historier om egne barn, ammetåke, fotball og musikk, og 

som vi ser i blogginnleggene til Hanekamhaug og Røe Isaksen ligger det også en selvpresentasjon i 

argumentasjon, i form av det ethosorienterte aspektet. Vi har også sett hvordan man gjennom blogg 

kan reflektere over komplekse politiske saker på en annen måte enn i andre medier. Kathleen Hall 

Jamieson har før bloggen blomstret poengtert at sannsynligheten for å bli politisk villedet 

minimeres dersom konkurrerende politiske syn er tilgjengelige, og prøvd ut på både folket, 

kommentatorer og pressen. Og dersom ulike sider tar del i argumentasjonen, og aksepterer sitt 

ansvar for å forsvare sine egne påstander. ―This concept sounds idealistic, but unless a certain 

critical degree of substantive interchange is preserved among candidates, the people, and media that 

control their encounters, the possibility of a critical information deficit will exist.‖ (Jamieson 

2000:56) Selv om dette er skrevet før bloggens inntog i politikken er det liten tvil om at bloggere og 

bloggen som medium og sjanger, besitter et potensial til å gjøre nettopp dette. Politiske blogger 

generelt vil kunne tilby mange konkurrerende og motstridende synspunkt og gi oss muligheten til å 

prøve ut våre egne politiske synspunkt, og skjerpe vår kunnskap og vårt engasjement i forhold til 

sentrale tema som spiller inn på våre liv, vårt land og vår verden. Politikere som blogger vil kunne 

forsyne oss med noen av disse synspunktene, og sitter samtidig på kompetansen til å sette oss inn i 

en kompleks politisk hverdag – dersom de er villige til å bruke tid på det. Om det vil lønne seg er en 

annen sak som jeg vil vende tilbake i slutten av analysen. 

Er det ikke på et mellomnivå politikken gjerne utspiller seg, altså det som dreier seg om 

hvordan politikken konkret skal utføres. Det er det som er vanskelig, og det er det som er 



 

 

vanskeligst for oss velgere å sette oss inn i. Noen vil ha skatteletter, mens andre ikke. Men hva 

innebærer det ene eller andre, bortsett fra tilsynelatende bedre løsninger enn de andres? Det som er 

viktig for det ene partiet, med sitt perspektiv, er ikke nødvendigvis riktig fra et annet. Slik jeg ser 

det er det to interessante aspekter ved dette. For det første er det politikernes ansvar for å føre en 

redelig debatt, noe jeg vil vende tilbake til senere i analysen i forhold til Kocks fornuftige uenighet. 

Og for det andre er det det vi nettopp har streifet innom, hvordan man kan gjør den politiske 

debatten mer forståelig, opplysende og tilgjengelig for velgerne. Under teorien presenterte jeg 

Coleman og Moss, samt Goodnights syn på dette, som de mener er noe av det vanskeligste i dagens 

politiske styring. Goodnight poengterer for eksempel at politikere i større grad inviterer til en falsk 

aura av intimitet, enn til en forståelse av kompleks politikk. På denne måten kan Goodnights 

bekymring knytte sammen de to analysedelene i dette specialet, da den kobler intimisering av 

politikken sammen med mangler ved den politiske debatten.  

På denne måten representerer blogging både en trussel og et potensial med tanke på den 

politiske debatten. Vi har sett hvordan den kan bidra til en intimisering, men vi har også sett at den 

har iboende muligheter til å tilføre den politiske diskursen noe positivt, gjennom refleksjon, 

presisering og utdyping av egen politikk. Men igjen, med disse mulighetene følger naturligvis også 

mulighetene til å føre en mer strategisk og monologisk kommunikasjon. Så da står det og faller på 

politikernes evner og hensikter. Strategisk politisk kommunikasjon er både forståelig og nødvendig, 

og at politikk er strategisk er i og for seg inneforstått, men det utelukker ikke muligheten for 

refleksjon og nyanser i et medie som faktisk tillater det. Det kan også være en strategi, både for å 

styrke en politikers ethos og for å sette borgerne inn i partiets politikk og politikerens tankegang.  

Fremskrittspartiets Morten Høglund er i et blogginnlegg fra 11. mars 2010 selv inne på 

denne problematikken når han etterlyser en mer nyansert debatt og samtidig beskylder NRK for 

ikke å være interessert i dette, etter at han ikke ble vurdert som passende i en debatt på kanalen:  

For det var ikke meg det var noe galt med, det var tydeligvis mine manglende evner til å 

stå for et skarpt budskap. Jeg poengterte at jeg akkurat hadde kommet tilbake fra Midt-

Østen og gjerne ville diskutere Midt-Østen og Iran i et stort perspektiv. Men det er mye 

morsommere med skarpe ordvekslinger som handler mer om det Israel gjør er dumt eller 

riktig. Da blir verden akkurat så svart/hvitt som NRK ønsker. Om de som sitter hjemme 

blir noe klokere er ikke så viktig. Jeg skjønte under samtalen med NRK at jeg snakket 

meg helt ut av debatten, jeg passet ikke inn i rollen. Greit nok, jeg skal ikke sutre over 

det. Men det jeg beklager er at det er krevende å føre en bredere utenrikspolitisk debatt på 

radio og tv i Norge. Hvis du ikke beskylder Støre for å være anti-israelsk eller mener at 

alle arabere er slemme, så blir du mindre interessant (for å sette det på spissen). 



 

 

Redaksjon 1 og noen ganger Holmgang tillot også oss som ikke hadde de mest 

ytterliggående standpunkter å være med og reflektere litt over vanskelige problemer. Det 

synes å være slutt. Refleksjon er ikke in, impuls er flott og ingenting er så bra som et godt 

personangrep. Lenge leve den fordummende debatt.
44 

Dette er for så vidt et godt eksempel på hvordan den mediestyrte debatten fungerer, men det er også 

et eksempel på hvordan synet på blogg er. For Høglund benytter bloggen til nettopp å klage over 

behandlingen han fikk i NRK, men han prøver ikke i samme innlegg å formidle det han ikke fikk 

sagt på tv. Det er kanskje et tegn på at bloggen ikke vurderes som et fullgodt alternativ til de 

tradisjonelle mediene. Så om det kanskje egner seg for refleksjon og nyansert debatt, så spiller det 

liten rolle, fordi bloggen som politisk kanal ikke vurderes som effektiv nok. Er det ikke interessant å 

være nyansert i bloggen, nettopp fordi man uansett snakker til de som allerede er enige? Et 

blogginnlegg Høglund skrev en måned før det ovennevnte vitner uansett om at hans ønsker om en 

nyansert debatt kanskje ikke sitter så dypt. Her er et innlegg fra 12. februar 2010 i sin helhet: ―Jeg 

er drittlei drosjesjåfører som krever respekt for sin tro og med det mener at en uavhengig avis skal 

be om unnskyldning. Nå vil jeg ha respekt for de verdier som dette samfunnet er bygget på. 

Respekter våre verdier eller forsvinn!‖
45

 Når Høglunds blogg heller ikke tillater kommentarer fra 

brukerne kan man spørre seg om hvor reelt dette ønsket om en nyansert debatt egentlig er.  

 Å gjøre politikken mer forståelig og tilgjengelig for velgerne er gjerne hva eksempler 

brukes til, men eksempler som alt annet, har en tendens til å bli veldig spisset, for at politikerne skal 

fremstå som så tydelige som mulig, i kamp om ordet med de andre i debattpanelet. I en blogg er det 

kanskje en vel så hard kamp om oppmerksomheten, men når noen først har oppsøkt bloggen er det 

nærliggende å anta at vedkommende har tid til og interesse av å lese det politikeren har å komme 

med – og politikeren kan dermed kommunisere på en annen måte en hva man er vant med i andre 

medier. Dette er en vanskelig problematikk å diskutere, fordi svaret man søker og kommer frem til 

er avhengig av hvilket perspektiv man tar. Tar man utgangspunkt i effektivitet med tanke på å nå 

frem med sin sak åpner man for en mer kynisk kommunikasjon, men tar men derimot utgangspunkt 

i borgerne og hva som best tjener dem, vil det stille helt andre krav til politikerne.  

―Blog information gathering and argumentation will help as well in making more of us – 

especially our youth – feel more empowered to participate in democracy, more as stakeholders than 

as an audience for politics‖, skriver David D. Perlmutter. (2008:209-210) Dette er altså det 

potensialet jeg har pekt på, men som Perlmutter selv sier ―[…] if people seek out and listen to only 

what communication scholars call ―feedback that fits‖ – that is, political expression that repeated 
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and confirms our existing political beliefs – no one gains.‖ (Perlmutter 2008:208) I denne 

sammenhengen hviler det altså et ansvar på politikerne. Mye av problemet, tror jeg, er at politikerne 

selv ikke ser verdien av denne formen for politisk kommunikasjon. Men som jeg har forsøkt å 

argumentere for tror jeg nettopp at en nyansert refleksjon og argumentasjon vil slå positivt tilbake 

på politikeren selv i form av å styrke vedkommendes ethos, og samtidig skape en større interesse og 

forståelse for politikk generelt, og politikerens synspunkter spesielt. Denne formen for blogging har 

muligheten til å stanse et øyeblikk, rette fokus mot akkurat dette bestemte emnet og reflektere over 

det, og kan på denne måten også representere en motvekt mot det mer overfladiske sensasjonsjaget 

som råder i kommersielle medier.   

 

 5.2.3 Kommentering og korrigering 

Bruk av bloggen til å presisere, kommentere og korrigere både seg selv og andre er som det kom 

frem av forstudiet en av de mulighetene ved blogg, som man ikke uten videre har i andre medier. 

Dette kommer naturligvis som en følge av politikernes fulle kontroll over 

kommunikasjonssituasjonen. En naturlig følge av politisk kommunikasjon både i blogg andre 

medier er ikke bare informering, men også spredning av feil og misforståelser. Grunnen til at mange 

politikere bruker bloggen til nettopp å påpeke dette er kanskje at det ikke er så lett å få gjort det i 

andre massemedier, og ikke alle politikere har en høy nok posisjon til å få spalteplass akkurat når de 

måtte ønske det. Muligheten til å presisere egne utspill, eller påpeke når andre mener noe man ikke 

kjenner seg igjen i er åpenbart en ressurs i politisk kommunikasjon. Som jeg har nevnt tidligere er 

for eksempel Krfs Inger Lise Hansen ute og presiserer en debatt hun selv har satt i gang, mens 

Stoltenberg benytter muligheten til å kommentere partiets siste svake meningsmåling: 

―Arbeiderpartiet opplever nå flere dårlige meningsmålinger. Dette tar jeg alvorlig. Målingene 

bekrefter og forsterker bildet fra i sommer med lav oppslutning for partiet.‖
46 

Og Morten Høglund 

fra Frp benytter muligheten til å rette opp egne utsagn fra en tv-debatt tidligere på kvelden: ―På 

NRK i kveld sa jeg at jeg aldri hadde vært medlem av Israels venner på Stortinget, dette er ikke 

riktig og jeg beklager at jeg sa noe helt annet. Det skulle ikke skjedd. Jeg vil kort redegjøre for hva 

som er fakta i denne saken, som kanskje ikke har de største dimensjoner, men rett skal være rett.‖
47 

Dette viser hvordan man ved hjelp av bloggen kan rette hurtig opp i eventuelle misforståelser, og til 

og med komme de andre mediene i forkjøpet, og på denne måten avverge at en bagatell blir blåst 

opp til en stor sak, som det kan være en tendens til i politisk kommunikasjon 

Et annet aspekt ved denne muligheten er at man må være sikre på hva man kommenterer, og 
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hva man linker til. Høybråten viser under overskriften ―Jens‘ velferdsvrøvl‖ til en nyhetssak som 

forteller at det har blitt flere fattige barn i Norge i perioden 2000-2006, at dette er en skam, og at det 

viser at Stoltenbergs velferdspolitikk kun er tom retorikk.
48

 ―I dag kom tallene som viser at antallet 

fattige barn har økt kraftig, og 85 000 barn regnes nå som fattige. Dette er en skam, og det skjer i en 

tid der Norge er rikere enn noen gang. På dette punktet var den rødgrønne regjeringen krystallklar i 

sine løfter før de kom i regjering, men de har sviktet‖, skriver Høybråten. Det paradoksale i denne 

saken, som ikke kommer frem i Høybråtens innlegg er at under den nevnte perioden satt hans eget 

parti i regjeringen fra 2001 til 2005, med Høybråten selv først som Helseminister og senere som 

Arbeids- og sosialminister. Dette blir også kommentert i kommentarfeltet under innlegget, men uten 

at Høybråten kommer med et svar. Dette gir feil signal på mer enn en måte. Ikke bare anklager han 

andre for tom retorikk uten selv å heve seg over det, han lar også være å svare for seg når han selv 

blir stilt til veggs. Hvorfor kommuniserer man da gjennom et medie som bringer lovnader om en 

toveiskommunikasjon med politikerne? 

 Som vi ser er det selvfølgelig gode og mindre gode måter å utnytte disse mulighetene på og 

den faktor at politikerne selv kan bestemme når de vil handle i forhold til en retorisk situasjon er 

utvilsomt en ressurs ved blogg. Jeg vil nå skifte fokus til det som kan kalles en enthymemisk 

argumentasjon i bloggen. Både Warnick og Hoff-Clausen diskuterer mottakernes rolle i webmediet, 

Warnick er inne på at mottakerne gjennom interaktivitet også blir avsendere på nett. (Warnick 

2007:121) Måten bloggene gjerne er satt sammen på med hyperlinker, synspunkter og argumenter 

fra politikerne, kan gi dem en enthymemisk funksjon – gjennom at leserne må supplere med egne 

slutninger for å gi innleggene den fulle meningen. Som vi så i et av eksemplene over krever 

imidlertid dette at de sakene det lenkes til virkelig sier eller signaliserer det politikerne er ute etter. 

Hvis ikke kan politikerne selv komme uheldig ut av det. Enthymemets styrke ligger i involveringen 

av mottakeren for å konstruere argumentets mening, og skiller seg fra det logiske resonnementet 

ved at et av premissene eller selve slutningen utelates, slik at det som mangler fylles inn av 

mottakeren selv – som oftest ubevisst. Dette gir igjen en konklusjon ut i fra sannsynlige premisser. 

Dette er naturligvis en argumentasjonsform som også brukes av bloggende politiker, bevisst eller 

ikke. Barbara Warnick hevder også at avsendere på nett drar nytte av den samme effekten som 

enthymemet kan gi. ―[...] authors of online commentary, parody, and satire rely on familiar events, 

known texts, culturally specific allegories, and other components of the cultural intertext to produce 

discourses meaningful to various audiences.‖ (Warnick 2007:119) Politikernes blogginnlegg kan 

imidlertid ha noe av den samme funksjonen, for eksempel gjennom bruk av hyperlinker og 

kommentarer til aktuelle nyhetssaker.  
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 5.2.4 Person vs. Sak 

Som i all politiske kommunikasjon, og all annen kommunikasjon for øvrig, er det også et element 

av selvpresentasjon gjennom den sakligheten man fører – om man går til personangrep eller 

forholder seg saklig nøkternt til et politisk tema. Er man kun opptatt av å svekke andre, vil 

antakeligvis dette slå tilbake på vedkommende som seriøs og troverdig politiker. Men det er ikke 

dette jeg vil konsentrere meg om i denne sammenhengen, men et annet mye omdiskutert aspekt ved 

politisk kommunikasjon – medienes rolle. Tradisjonelle og kommersielle medier blir gjerne 

beskyldt for å ―selge‖ politisk stoff ved å spisse og personifisere debatten. I bloggen er man som 

kjent ikke underlagt disse rammene og premissene for politisk debatt, men klarer politikerne å 

tilpasse seg til dette? Jeg vil ikke kunne gi et bestemt svar på dette her, men jeg mener det er verdt å 

se nærmere på, og det er definitivt en av de premissene for politisk kommunikasjon i blogg som 

politikere bør forholde seg til. Derfor vil jeg her vende fokus over til personfokusering og medienes 

rolle, i en kommunikasjonsform der de strengt tatt ikke spiller noen direkte rolle. 

 I tradisjonelle medier har politikere gjerne blitt vant med å føre en debatt der man spisser sitt 

politiske budskap. På samme måte har vi som borgere og publikum også blitt vant til å se og lese 

om denne formen for debatt. ―Politikere er ifølge strategiopfattelsen aldrig drevet af at ville det, de 

tror er bedst for staten. De er drevet af, at de vil «vinde» i kampen om sejr, magt og gunst‖, skriver 

Christian Kock, og sikter til oppfattelsen av politikk som maktkamp. En forståelse han mener 

mediene er svært delaktige i å ha etablert. (2003:164) Dette er kanskje en kommunikasjon som 

mediene har etablert, men den føres videre av politikerne også når de ikke styres av journalistiske 

og tabloide rammer. Som vi har vært inne på tidligere er det også problematisk i forhold til blogging 

at alt politikerne foretar seg oppleves og tolkes som strategisk. Kock mener at journalistenes evne 

og ønske om å vinkle politiske saker som kamp og konflikt kan føre til en misforståelse om hva 

publikum egentlig ønsker, ―[...] nemlig at fordi kampvinklen er tiltrækkende for journalisten, så er 

den det også for læseren (seeren/lytteren). Derved kommer man til at tro, at «politik som kamp» 

ikke bare er den rigtige, «professionelle» vinkel, men at dette også, nærmest pr. definition, er, hvad 

læseren vil have.‖ (2003:166) 

 Mer overraskende er det da at politikerne selv viderefører noe av denne formen for politisk 

kommunikasjon når de selv kommuniserer direkte til publikum uten redaksjonelle filter. Mange 

blogginnlegg fortoner seg som et bidrag til en politisk maktkamp, der den ene parten kommenterer 

en aktuell sak, men i stedet for saken i seg selv tar utgangspunkt i en annen politiker eller et annet 

parti. Et godt eksempel på personfokusering av debatten er Erna Solbergs eneste innlegg i mai, der 



 

 

hun kritiserer kunnskapsminister Kristin Halvorsen for å ikke ville ta debatten
49

: 

Kristin Halvorsen har en argumentasjonsteknikk hvor hun oppfører seg fornærmet på 

vegne av skolen eller på vegne av lærerne hver gang noen er uenig med henne. Slik vil 

hun unngå å diskutere fakta. 

Kunnskapsministeren burde heller ta heller (sic) en saklig debatt om skolen. For hvordan 

skal de løse problemene i skolen hvis de ikke vil innrømme at de finnes? 

Jeg kritiserer ikke skolen. Jeg kritiserer Kristin Halvorsen, og det gjør jeg fordi hun ikke 

gjør nok for å løse problemene. Kunnskapsministeren er ingen solkonge i norsk skole, og 

hun kan heller ikke forvente å bli behandlet som en.
50 

Dette er et innlegg som er typisk for flere av bloggene, man presenterer en sak, kommer med noen 

mer eller mindre begrunnede opplysninger, viser og linker til en nyhetssak, og retter kritikk mot 

navngitte personer eller partier. Ikke noe av dette er fremmed i politisk kommunikasjon, og ikke noe 

er nytt, rent bortsett fra det teknologiske aspektet. Erna Solberg skriver om hva som er galt med den 

norske skolen, og viser til sin egen tale fra Høyres landsmøte en helg i mai. Hun sier at hun påpekte 

noen faktiske forhold om skolen, noe hun også lister opp i innlegget, og hun sier at hun i talen 

fortalte om hva Høyre hadde foreslått og om hva de ville foreslå – noe hun imidlertid ikke ønsker å 

dele med leserne av bloggen sin. Solberg etterlyser en debatt med Halvorsen, kritiserer henne for at 

hun ikke gjør nok for å løse problemene. Denne kritikken ville vært enklere å forholde seg til og 

mer troverdig for oss lesere dersom Solberg selv hadde kommet med noen forslag til hvordan 

dagens situasjon kunne blitt bedret. En av de 12 kommentarene til innlegget er for øvrig også 

følgende: ―Kan du ikke legge ut noe av det Høyre har foreslått? Det ville vært toppen! På forhånd 

takk:)‖. Noe Solberg ikke gjør. Når Solberg åpenbart sitter med noen forslag, og samtidig har tatt 

seg bryet å skrive sitt eneste blogginnlegg i hele mai om det er det merkelig at hun ikke deler dem 

med leserne. Hun henviser bare til en tale der hun angivelig fremmet noen forslag. Hva kan 

potensielt hensikten med innlegget da være? Å svekke Halvorsen? Være synlig? 

 Denne fokuseringen på Halvorsen i stedet for seg selv er som sagt ikke noe nytt i politikken. 

Det som imidlertid er noe nytt er at der man tidligere har lagt mye av skylden for denne 

personifiseringen og maktkampen på medienes vinklinger, er politikeren i dette tilfellet alene om 

kontrollen og ansvaret. Men selv uten medienes forsøk på å lage underholdende politisk stoff er det 

fortsatt forståelig. Richard Sennett hevder at ―Fordi det bare henvises til motiver, gjør en handling 

som tyder på svakhet, en forbrytelse eller en moralsk mangel på hvilket som helst område, alle 
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andre sider ved politikerens liv suspekt.‖ (1992:51) Dette blir kanskje å trekke det litt langt i forhold 

til dagens medieverden, men det kan fortsatt være noe i det. Unyanserte personangrep kan tolkes 

som en åpenbar samlende retorikk, men samtidig har man vel, som Sennett antyder, også andre 

motiver for å sverte andre.  

6. mai 2010 går Morten Høglund ut i bloggen sin og etterlyser handling fra utenriksminister 

Jonas Gahr Støre overfor Iran.
51

 Han klager på manglende handling i forhold til stadige brudd på 

menneskerettighetene i Iran, og spør hvilket press vi bør legge, og hvilke sanksjoner vi bør vurdere? 

Det som i dette innlegget fremstår som merkelig er hvordan han som utenrikspolitisk talsmann kan 

ytre disse meningene, men uten å komme med egne forslag til hvordan det kan løses. Det krever 

ikke mye fra en politiker å klage på andre, men det som ville styrket Høglunds poeng og hans ethos 

som politiker var om han kom med noen egne forslag. Dersom han mener Støre ikke gjør jobben 

sin, bør han kunne komme opp med noen forslag til hvordan den kan gjøres bedre. ―Tror Støre at 

mer dialog vil endre Irans politikk?‖, avslutter Høglund. Hva tror du vil endre Irans politikk, 

Høglund? Det vil være vel så interessant. Når Høglund nøyer seg med å peke på mangler ved den 

politikeren han kritiserer uten å poengtere hva han selv mener kunne vært gjort annerledes utnytter 

ikke Høglund bloggens potensial, men begrenser seg til maktkamp. ―Kynisme er en uomgængelig 

følge af disse forestillinger – at politisk journalistikk skal handle om personer, ikke om problemer 

(‖syreregn‖) eller politikker (‖lovtekster‖), og at dette er hvad den store kreds af læsere/brugere 

ønsker.‖ (Kock 2009:53) Er det dette som også er Høglunds oppfattelse av hva politisk 

kommunikasjon skal være? Riktig nok tar Høglund opp et aktuelt politisk tema, men det han skriver 

om er kun rettet mot Jonas Gahr Støre, og man blir på ingen måte klokere på hva som blir gjort, og 

hva som bør gjøres. Ettersom politikerne i blogg har den fulle kontrollen over kommunikasjonen 

har de heller ingen andre å skylde på når de fokuserer på person fremfor sak. Samtidig legger 

bloggen som medie opp til større refleksjon og utdypning, men når dette ikke kommer blir kritikken 

bare hengende ubegrunnet i løse luften. Og det er en forskjell på å gjøre dette i en tv-debatt og i en 

blogg fordi den manglende utdypningen i en blogg vil kunne slå tilbake på avsenderen selv, mens de 

i tradisjonelle medier like mye er journalistens eller redaksjonens ansvar.  

 

 5.2.5 En bedre politisk debatt? 

Etter å ha sett nærmere på intimisering av politikken og politikernes simulerte nærhet, er det et 

spørsmål som er spesielt interessant ut i fra en retorisk synsvinkel; om denne politiske 
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kommunikasjonen ved siden av å fremstille politikerne også kan gi oss borgere et bedre grunnlag 

for å fatte våre demokratiske valg. Parallelt med politikernes behov for å være synlige, presentere 

seg selv og argumentere for sitt parti, har også vi som borgere et behov for informasjon for å kunne 

ta del i demokratiet. ―Derfor opstår det spørgsmål, om den politiske kommunikation i det offentlige 

rum faktisk gør, hvad den skal for sine modtagere. Og gør den ikke det, kan kritikken ikke ensidigt 

rettes mod politikerne/magthaverne, men mod dem, som har «tekstmagten» i det offentlige rum: 

medierne‖, skriver Christian Kock. (2003:159) I dette specialet er det imidlertid nettopp politikerne 

og makthaverne som har tekstmakten. Men medienes rolle er likefullt interessant, fordi de setter sitt 

tydelige preg på den politiske debatten, og fortsetter å gjøre det også når politikerne har den fulle 

kontrollen. Skjønt ―fulle kontrollen‖ er noe relativt, da de ikke har noen som helst kontroll over 

hvordan publikum og mediene leser og bruker det de skriver. Noe av problemet er vel at politikerne 

ikke er interesserte i at velgerne skal ta et hvilket som helst standpunkt, men nettopp deres 

standpunkt. En åpenbar innvending er derfor at dette muligens vil kunne tjene borgerne mer enn 

politikerne, da flere vil kunne se forbi politikernes forenklinger, og unnvikning av kritiske spørsmål 

og motargument. Det er imidlertid ikke en god nok grunn til ikke å oppfordre til, og forsøke å legge 

til rette for en bedre offentlig debatt. 

 Jeg vil argumentere for at politikerne selv burde stå fram som ikoner for den grundige, 

saklige og dokumenterbare fornuft. De burde ideelt sett representere solide ankerfester for politisk 

innsikt, også gjennom kommunikasjonen på nett – og ikke bare fremstå som ―en av oss‖. Det skal 

de heller ikke være. Ikke minst trenger vi dem som en motvekt mot en medieindustri som blir mer 

og mer overveldet av populisme og utagerende kommersialisering – og ikke bare som en stadig 

større og naturlig del av den, som vi har sett eksempler på tidligere. Dette vil naturligvis ikke la seg 

gjøre, da toppolitikere flest har for liten tid fra før. Men mange av dem har åpenbart tid til å blogge, 

og da kan de like godt gjøre det på et vis som tjener borgerne de tross alt representerer. Siste måned 

av valgkampen burde jo strengt tatt være den travleste måneden for en politiker, men da har de 

tydeligvis tid til å blogge mer enn noen annen måned. 

 En grunntanke innenfor retorikken er at argumenter skal legges tydelig frem og diskuteres. 

På denne måten kan vi som borgere og velgere foreta en kvalifisert stilling til hvilken politikk og 

hvilke politikere vi foretrekker som våre representanter. Dette ser vi imidlertid lite til i dagens 

politiske debatt. Velgerne skal avgi sine stemmer om hvem de vil at skal representere dem i den 

kommende perioden, og bloggene tjener i denne sammenhengen som et ledd i omfattende 

kampanjer for å overbevise velgerne om den enkelte politikers kvaliteter – både politiske og 

personlige.  Bloggene setter politikeren som avsender i sentrum, og sånn sett også som emnet for 

den deliberative retorikk. (Hoff-Clausen 2007:119) Christian Kock skriver at når man snakker om 



 

 

den retoriske siden av å være medborger, er det mest nærliggende å tenke på det å komme til orde, 

til å få en stemme, en talerposisjon og å ha et ord med i laget. (Kock 2008:65) For sentrale 

politikere og andre samfunnsaktører som allerede er gitt en taleposisjon gjennom sin politiske 

stilling, kan det retoriske aspektet av medborgerskap også handle om å skape engasjement, og gjøre 

sine medborgere best mulig stilt til å ta sine politiske standpunkt og valg. Kock trekker imidlertid 

også frem et annet aspekt ved det å være en retorisk medborger, det å være en borger som erkjenner 

at man primært kommer til å være forbruker og målgruppe i forhold til retorikken i samfunnet. 

(Kock 2008:65) Til tross for bloggens muligheter for interaksjon vil mange av de som besøker en 

blogg nettopp være publikum, og ikke politikerens ―samtalepartner‖. 

I den gamle retoriske skolen lærte man å finne argumenter for flere sider av en sak. At et 

politisk spørsmål vil ha argumenter på begge sider er både uunngåelig og strengt tatt nødvendig. 

Det er ikke alltid mulig å komme til en enighet i politiske spørsmål, fordi gode argument kan finnes 

på begge sider. Dette skyldes blant annet at ulike personer vil vekte betydningen av ulike verdier 

forskjellig. Derfor er det også at vi blir bekjent med de ulike sidene av en sak før det eventuelt fattes 

en beslutning – både for borgernes og politikernes del. I politisk debatt vil premissene nødvendigvis 

ikke være sanne, men kanskje troverdige, akseptable eller sannsynlige. Dette betyr at ikke all 

argumentasjon kan løses logisk eller dialektisk, ettersom partene i en diskusjon kan ha legitime 

argument på hver sin side uten at noen av dem kan sies å være riktig eller feil. Som i den mye 

omtalte konflikten rundt datalagringsdirektivet i Norge. De som er for direktivet legger gjerne vekt 

på sikkerhetshensyn, mens motstandere fokuserer på personvern og privatlivets fred. Her er det 

altså ikke noe som er rett eller galt, men ulike verdier som ligger til grunn for standpunktet til 

direktivet.  

Arbeiderpartiets Helga Pedersen er antakeligvis klar over dette, men velger å ikke fokusere 

på den ulike tilnærmingen til diskusjonen når hun 22. april skriver et innlegg til denne debatten. 

“Hvis politiet i Norge ikke har like gode muligheter som europeiske kolleger til å etterforske og 

pågripe forbrytere, så risikerer vi at kriminelle elementer søker seg til Norge fordi risikoen for å bli 

tatt er lavere her. Hvordan kan Fremskrittspartiet med åpne øyne forsvare en slik utvikling????‖
52

, 

spør Pedersen. Når hun likestiller motstand mot datalagringsdirektivet med å forsvare en utvikling 

med mer kriminalitet blir det en grov forenkling av en sammensatt debatt, og kan betegnes som det 

Kock kaller omvendt lommetyveri, ved å svare på en forvrengt versjon av motargumentene. Et annet 

paradoks ved dette angrepet på Frp er at det også vil inkludere et angrep på alle andre motstandere, 

som også inkluderer Pedersens regjeringskolleger i SV og SP, samt partikollegene i Ap Trondheim, 

som også stiller seg negative til direktivet. Jeg skal ikke ta noe standpunkt i selve saken, men denne 

                                                 
52

  http://helgapedersen.vgb.no/2010/04/22/frp-pa-feil-side/ (14.7.2010) 



 

 

kritikken fra Pedersen fremstår lite nyansert og gjennomtenkt. Som leser forstår man at motstanden 

mot direktivet ikke går ut på å ønske kriminelle velkommen, men det er dette Pedersen 

argumenterer ut i fra, og unnlater dermed å møte kritikken på motstandernes premisser. 

 Få politikere argumenterer ut i fra en forståelse om at to eller flere motstående 

valgmuligheter kan være legitime. At verdier er inkompatible innebærer at de ikke passer sammen, 

altså at vektingen av en verdi går direkte utover en annen. I Norge er det for eksempel en stor 

pågående diskusjon om man skal åpne for oljeborring utenfor Lofoten eller ikke. Tenker man på den 

økonomiske vinningen er man gjerne for, men setter man naturen foran, er man helst i mot. Dette er 

to legitime verdier, men de er motstridende og dermed inkompatible. De er inkommensurable fordi 

de mangler et nøytralt sammenligningsgrunnlag, og man sitter derfor igjen med sammenlignende 

vurderinger, og vurderingene vil igjen forutsette rammer som ikke nødvendigvis deles av de to 

sidene. En diskusjon mellom disse partene kan ikke forventes å nå konsensus. Men så er vel heller 

ikke blogging på noe som helst tidspunkt et forsøk om å komme til konsensus. Poenget er imidlertid 

at en holdningsendring fra politikere og borgere til selve debatten vil kunne gi en mer 

hensiktsmessig diskusjon, og vil kunne gi borgerne en bedre forståelse av den komplekse politikken 

som er knyttet til en slik avgjørelse.  

Under presentasjonen av teorien gjorde jeg rede for det Kock beskriver som omvendt 

lommetyveri, at politikerne forsøker å selge oss diskutable synsmåter og meninger uten at vi stiller 

spørsmål ved det. Fra et mer kynisk politisk ståsted er denne formen for argumentasjon fullt 

forståelig, ønsker man at folket skal akseptere et synspunkt som mange muligens ikke er enige i, er 

det åpenbart en fordel dersom mottakerne ikke er oppmerksomme på at det er nettopp dette det 

prøves på. Kan man få sitt diskutable synspunkt godtatt uten å gi grunner for det, er det selvsagt å 

foretrekke, men som Kock presiserer, fungerer nok det best hos mottakere som ikke oppdager at 

dette er hensikten. Hvis ikke vil de kanskje kreve argumenter for synspunktet, og disse er det ikke 

gitt at de aksepterer. Derfor ser vi som i noen av eksemplene jeg har trukket frem at det gjerne 

fokuseres på person i stede for sak, eller som Pedersen, en forvrengt versjon av motargumentet. 

―Hvis vi antager, at politisk kommunikation kan gavne fællesskabet og ikke kun den enkelte 

aktørs interesser, følger det [...] at man må opstille normative krav og kriterier for den; ikke enhver 

form for politisk kommunikation kan opfylde sin funktion til fællesskabets bedste lige godt.‖ (Kock 

& Femø Nielsen 2008:4) De poengterer videre at det av den grunn er bruk for kritisk observasjon 

og analyse både av de politiske aktørene og mediene som formidler politikk. I dette specialet har det 

blitt fokusert på politiske aktører og hvordan de bruker og potensielt kan bruke bloggmediet. I 

forhold til fellesskapets beste fremstår bloggen umiddelbart som et tveegget sverd i denne 



 

 

sammenhengen. Gjennom bloggmediet unngår man de journalistiske rammene som gjerne får 

skylden for den strategiske og kyniske politiske kommunikasjonen (Kock 2009, Jamieson & 

Waldeman 2003), men samtidig er det en personlig kanal som utnyttes til å pleie aktørens egne 

interesser.   

―Sosiale medier gjer oss meir sosiale. Dei er ikkje skapt for politikk, men dei kan brukast for 

å demokratisere politikken. Dersom vi vil‖, skriver Bård Vegar Solhjell på sin blogg.
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 Og dersom 

dere kan, vil jeg legge til. Når man snakker om bloggens demokratiserende potensial snakker man 

gjerne om interaktiviteten og muligheten til å føre en dialog med politikerne, eller i alle fall å 

kommunisere med dem. Vel så interessant er det demokratiserende potensialet i forhold til borgerne 

som i hovedsak mottakere. Solhjell fortsetter med å poengtere at: 

 

Vi politikarar kan bruke dei sosiale mediene som nok ein einvegs kanal ut. Vi kan spreiie 

(sic) bodskapen med litt anna innpakning i ein ny kanal. Muligheiten ligg i at vi vel å 

bruke sosiale medier sitt sosiale potensiale, slik vi har brukt massemediene sitt potensiale 

for massekommunikasjon. Det inneber for det første at vi må delta der folk er, i store 

sosiale nettverk. For det andre må vi delta sosialt, altså svare på spørsmål, diskutere og 

ikkje minst lytte på synspunkt. For det tredje må vi sjølv etablere kanalar det går an å nå 

oss på, og vi må ta med oss partia og departementa våre. Det skal vi gjere fordi det er bra 

for demokratiet. 

 

Svare på spørsmål, diskutere og lytte til ulike synspunkt er unektelig et demokratiserende potensial, 

dersom politikeren har evne, vilje og kapasitet til det. Men jeg ser som sagt også et annet potensial i 

bloggen; å gjøre borgerne best mulig i stand til å fatte sine politiske valg. Tett knyttet til dette ligger 

også forståelsen av hva vi vil en politisk debatt skal være. Christian Kock poengterer i artikkelen 

―Magtkamp eller statskunst: Politisk kommunikastion på mediernes præmisser‖, at for å få en 

―bedre‖ debatt kreves det en presisering av hva man mener politikk skal være, maktkamp eller 

statskunst. Dette spørsmålet er igjen nært knyttet til det vi har vært inne på tidligere, i forhold til 

medienes rolle i politisk kommuniksjon, hvordan politikerne forholder seg til den, og hvordan 

bloggen potensielt kan endre på dette. Et naturlig spørsmål da, blir hva man vil at en blogg skal 

være?  
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6.0 Perspektivering 
 

Hvorfor politikere bør bidra til en bedre politisk diskurs på vegne av borgerne. 

Politikerne bør utnytte denne muligheten nettopp fordi politikk er statskunst, noe som innebærer ―at 

den politiske kommunikation i et demokrati må handle om forskellige bud på samfundets bedste 

styre og give borgerne bedst muligt grundlag for at danne sig en mening herom.‖ (Kock 2003:161) 

Grunnen til at de bør utnytte akkurat bloggen til dette formålet, er rett og slett fordi de kan det. Der 

styrer de selv kommunikasjonssituasjonen, og hvordan de vil presentere sin argumentasjon. En 

annen grunn er at dette ved siden av tjene borgerne, også kan komme politikerne til gode gjennom å 

styrke vedkommendes ethos som en nyansert og reflektert politiker. Dette vil også være et passende 

svar til den situasjonen som oppstår i en blogg, der det forventes av avsenderen at vedkommende 

behandler mottakeren som likestilt. Denne gjensidigheten vil politikerne signalisere ved å ta 

publikum på alvor, og trekke den personlige sfæren i retning av den offentlige. Man må kunne anta 

at de som besøker en politikers blogg er interessert i politikk, og da vil det ikke være noen god 

løsning å skyve den personlige sfæren fremfor den offentlige, men heller gjøre den offentlige mer 

tilgjengelig.  

 

Hvorfor de likevel ikke kan gjøre det. 

Fordi politikk er maktkamp, og ―politisk diskurs skal derfor først og fremmest være antagonistisk, 

dvs. handle om konflikt og indeholde kritik, ikke bare mod partier, ideer og forslag, men også gerne 

mod personer. Faktisk behøver den ikke handle om politiske ideer og forslag overhovedet[...]‖ 

(Kock 2003:162) Samtidig er det et spørsmål om hvor mange etiske kriterier man kan stille overfor 

politikerne. Er det ikke nettopp journalistenes samfunnsrolle å legge grunnlaget for en god debatt, 

og operere på vegne av de svake i samfunnet? På en annen side vil det også være for risikabelt for 

politikerne å si for mye. Jo mer de reflekterer over sine politiske standpunkt, jo mer ammunisjon gir 

de sine politiske motstandere ved neste tv-debatt, og i tillegg risikerer man å røpe svakheter ved 

sine egne standpunkt til velgerne. En siste begrunnelse er at politikernes personlige blogger 

antakeligvis vil inngå i partiets overordnede mediestrategi, noe som også legger begrensninger på 

den enkelte politiker.   

 

Liten vs. Stor retorikk 

Det er med andre ord umulig å komme frem til en konklusjon om hva som er riktig å gjøre i denne 

sammenhengen. I en retorikkfaglig og historisk sammenheng er imidlertid et grunnleggende 

spørsmål man her kommer over – hvorvidt den gode taler også må være et godt menneske. Richard 



 

 

A. Lanham diskuterer dette spørsmålet gjennomgående i kapittel sju, ―The ―Q‖ Question‖, i boken 

The Electronic Word. Gjennom historien har det vært ulike svar og tilnærminger til dette spørsmålet. 

I retten er svaret i følge Lanham, nei. Men i politikken? Der er det nok som alt annet 

situasjonsbestemt. Det ser imidlertid ikke ut til å være bare situasjonen i seg selv som bestemmer, 

men like mye hvordan politikere og rådgivere utnytter den. Det er lett å si hvordan det burde være, 

men det er ikke dermed sagt at man kan kreve det samme av politikerne. Kanskje er politikkens svar 

på spørsmålet at målet helliger midlet – at dersom man virkelig mener at sin egen politikk er den 

beste for samfunnet, kan man krysse noen etiske grenser eller normer for å komme til makten? 

Denne konflikten innad i retorikken, springer ut av spenningen mellom retorikk og filosofi, der 

enkelte vil inkorporere filosofien i retorikken, mens andre vil holde dem adskilte. I politikken 

kommer vi tilbake til spørsmålet som blir reist av Kock; om politikken skal være statskunst eller 

maktkamp? 

 

Bloggparadokset 

Innledningsvis siterte jeg Rettberg på at hun mener enhver politiker med respekt for seg selv bør 

blogge. Jeg mener imidlertid at noen av politikerne, nettopp av respekt for seg selv heller burde 

vurdere ikke å blogge. Ikke bare at de lar være, men kanskje til og med er åpen om at de ikke vil 

eller kan blogge, fordi de ikke har kapasitet til å yte mediet og publikums forventninger respekt. 

Blogging er tidkrevende og krever tilstedeværelse, så i stedet for å skuffe forventningsfulle og 

kravstore lesere, kan man i noen tilfeller like gjerne la være. Selv om en politiker gjennom en blogg 

styrer hele kommunikasjonssituasjonen kan bloggosfæren ha en noe ukontrollerbar natur. 

Dilemmaet er om man skal filtrere ut kommentarer som setter politikeren i et dårlig lys. For stor 

grad av slik sensur vil imidlertid skade kredibiliteten som blogger, og muligens også 

vedkommendes ethos som politiker. Men verst er det nok likevel når forventningene som følger 

med bloggmediet og de kravene som stilles ikke blir tilfredsstilt, slik at den avstanden man gjerne 

vil bryte ned, i stedet står i fare for å bli forsterket. Fordi politikere som blogger ikke nødvendigvis 

ansees som andre bloggere, fordi mediet blir forbundet med vanlige folks mulighet til å uttrykke 

seg, grasrotas mønstring, et sivilsamfunn på nett. Etablerte politikeres inntreden og opptreden i 

denne sfæren risikerer å bli forbundet med et strategisk forsøk på å nærme seg velgerne, eller bare 

som en ny kanal for enveiskommunikasjon. På denne måten starter politikere på et vis i feil ende, 

og må gjennom sin bruk av bloggen forsvare at de i det hele tatt benytter dette mediet. For dersom 

de ikke evner å møte disse forventningene, hvis de ikke akter eller makter å følge opp debatten, 

eller ikke på noe som helst vis gir uttrykk for at de legger merke til leserne og brukerne av bloggen, 

vil det kunne slå tilbake på politikerne selv. Det som i et slikt tilfelle er fordelen med blogg i forhold 



 

 

til andre medier er at det antakeligvis ikke får det helt store utfallet, all den tid en blogg krever aktiv 

oppsøking fra leseren, og at det gjerne er ens egne tilhengere som finner veien til bloggen, og at 

retorikken derfor gjerne i utgangspunktet er samlende. Disse vil antakeligvis ikke være like kritiske 

til vedkommende som et større og mer spredd publikum ville vært. Men dette er til syvende og sist 

ikke poenget med dette specialet, hva som er konsekvensen eller ikke? Jeg har forsøkt å peke på 

hvilke forhold politikere må forholde seg til ved bruk av blogg, og hva den potensielt kan brukes til, 

og hvordan den potensielt kan bedre den politiske debatten.  Mitt poeng er imidlertid at når de først 

skal bruke tid på det, kan de like gjerne gjøre det på en måte som virkelig vil tilføre den politiske 

debatten en ny dimensjon i forhold til andre medier. Bloggen åpner unektelig for nye muligheter, 

hvor gode eller dårlige disse er kan man naturligvis diskutere i det vide og brede, men de er der, og 

de blir ikke utnyttet til det fulle i dag – verken på vegne av borgerne eller politikerne selv. 

  

7.0 Avslutning 

I løpet av dette specialet har jeg trukket frem ulike aspekter ved bruk av blogg som politikere ikke 

kommer utenom – premisser og betingelser som de må være bevisste, og må forholde seg til om de 

skal lykkes med denne kommunikasjonsformen. Gjennom introduksjonen presenterte jeg bloggen 

som sjanger, og hvordan den også vil innebære noen forventninger til den politiske bruken. Disse 

ble under analysen koblet med politikernes bruk av bloggen samt Goffman og Meyrowitz teorier 

om selvpresentasjon og sosial interaksjon. I forhold til politiker på blogg er det noe uklart med 

tanke på situasjonsdefinisjonen – er det bloggens sjangerkrav som er gjeldende, eller er det 

forventningene i forbindelse med politikerrollen? I følge Goffmans teori blir aktøren forpliktet til å 

oppfylle de forventningene som ligger i en bestemt sosial rolle, og i tillegg forholde seg til denne 

rollen og kommunikasjonen på en konsistent måte. Men med en potensiell konflikt mellom 

bloggens karakter og politikerrollen vil dette, som jeg har argumentert for, kunne representere en 

trussel for politikernes suksess på blogg.  

 Er man kun interessert i å komme med sine egne meninger, men aldri utdype dem eller svare 

på spørsmål ved henvendelser fra leserne, forråder man på et vis de man forsøker å nå ut til, og 

samtidig bruken av blogg i seg selv – all den tid blogging bærer bud om interaksjon og refleksjon. 

Når man gjør det risikerer man også å forsterke den avstanden man egentlig vil bekjempe eller bryte 

ned. I det man starter en diskusjon gjennom sin egen blogg, forplikter man seg også til å følge opp. 

Mediet innebærer en lovnad om en viss form for interaktivitet – at man i det minste svarer på noen 

spørsmål. Dette er en av premissene ved kommunikasjon gjennom blogg, det skal være noe annet 

enn en vanlig hjemmeside, og derfor blir også deltakelse i den diskusjonen man selv setter i gang en 



 

 

av premissene. Mange politikere har åpenbart ikke tid til å gjøre dette i utstrakt grad, men det vil 

leserne også forstå. Det er ikke verre enn at man kan være åpen om det dersom man ikke har 

muligheten til å svare, eller bare har det en sjelden gang. Dette handler også om å være konsistent 

som politiker. Fra dette paradokset mellom nærhet og avstand beveget jeg meg over til å undersøke 

hvordan politikere fremstår gjennom saksorientert kommunikasjon. En konverserende, nedtonet og 

inkluderende stil er gjerne forventet i en blogg, og kommunikasjonen vil da også ta utgangspunkt i 

det Goodnight kaller en personlig sfære. Det er imidlertid ikke dermed sagt at argumentasjonen må 

forbli i den samme sfæren. Jeg har i analysen vist eksempler på hvordan dette kan gjøres, og 

diskutert hvordan det kan påvirke politikerens ethos. Videre har jeg tatt for meg ulike muligheter 

man får gjennom blogg som man ikke nødvendigvis får i andre medier. Dette gjelder muligheten til 

å presisere, kommentere og korrigere seg selv og andre, muligheten til å reflektere over politiske 

spørsmål – og som en følge av dette, muligheten disse aspektene gir til å bedre den politiske 

debatten.  

Ideelt sett kan bloggen fungere demokratisk gjennom tre aspekter: for det første ved å legge 

til rette for toveiskommunikasjon mellom politikere og borgere, for det andre ved at forpliktelsen til 

å lytte til borgerne blir en del av det å representere, og for det tredje at politikerrollen ikke lenger 

bare gjør en jobb på vegne av borgerne, men en rolle som i større grad involverer borgerne, og sånn 

sett krever mer enn bare stilistiske endringer i kommunikasjonen, da det er snakk om en mer 

fortløpende deliberativ prosess. Hvordan kan politikere gjennom blogg selv bidra til å bedre den 

offentlige debatten? Ved å ta til orde for en debatt som vil komme borgerne til gode, gjennom en 

bedre og bredere forståelse for komplisert politikk og politisk debatt – slik at borgerne blir bedre i 

stand til både å ta del i politisk debatt, og til å ta politiske valg og standpunkt. Men det vil også, som 

vi har sett, kunne komme politikerne til gode, gjennom ethos som følge av rasjonell argumentasjon, 

og ved å skape større kunnskap og engasjement for politikk. Samt gjennom å føre en diskusjon og 

dialog med borgerne som likestilte ―samtalepartnere‖ om politikk, og ikke bare som likestilt i den 

forstand at politikeren og borgerne deler livskunnskap og en interesse for musikk og fotball.  
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Vedlegg 1 

Følgende politikere ble fulgt under forstudiet, i september 2009, samt april, mai og juni 2010. 

Samtlige blogger ble sist besøkt 30.09.2010 

 

Arbeiderpartiet: 

Jens Stoltenberg (51) – Statsminister.  

http://jensstoltenberg.no/-/sandbox/show?ref=mst 

Gunn Olsen (58) – Stortingsrepresentant.  

http://mittarbeiderparti.no/-/user/show/70973_gunn-o?ref=mst 

Torgeir Micaelsen (31) – Stortingsrepresentant. 

 http://www.torgeirmicaelsen.no/ 

Helga Pedersen (37) – Stortingsrepresentant og nestleder for partiet. 

 http://helgapedersen.vgb.no/ 

 

Høyre: 

Erna Solberg (49) – Stortingsrepresentant og leder av partiet. 

 http://erna.vgb.no/ 

Torbjørn Røe Isaksen (33) – Stortingsrepresentant. 

 http://konservativ.no/ 

Peter S. Gitmark (33) – Stortingsrepresentant. 

 http://www.petergitmark.no/ 

Arve Kambe (36) – Stortingsrepresentant. 

 http://arvekambe.blogspot.com/ 

 

Sosialistisk Venstreparti: 

Audun Lysbakken (33) – Statsråd. 

 http://www.rettvenstre.no/ 

Bård Vegar Solhjell (39) – Stortingsrepresentant og nestleder i partiet.  

 http://www.bardvegar.no/ 

Inga Marte Thorkildsen (34) – Stortingsrepresentant. 

 http://ingamarte.blogspot.com/ 

Snorre Valen (24) – Stortingsrepresentant.  

http://www.snorrevalen.no/ 
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http://www.snorrevalen.no/


 

 

 

Fremskrittspartiet: 

Mette Hanekamhaug (23) – Stortingsrepresentant. 

 http://metteh.vgb.no/ 

Morten Høglund (45) – Stortingsrepresentant. 

 http://www.frp.no/mortenhoglund/ 

Arne Sortevik (63) – Stortingsrepresentant. 

 http://www.frp.no/no/Mot_oss/Kandidater/Hordaland/Arne_Sortevik/ 

Karin S. Woldseth (56) – Stortingsrepresentant.  

 http://karin-woldseth.blogspot.com/ 

 

 

Kristelig Folkeparti: 

Dagfinn Høybråten (53) – Stortingsrepresentant og leder for partiet. 

 http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/artikkel?blogg=16273&p_document_id=35365 

Inger Lise Hansen (29) – 2. nestleder i partiet. 

 http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/forside?blogg=16404 (hansen) 29 

Dagrun Eriksen (39) – Stortingsrepresentant og 1. nestleder i partiet. 

 http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/forside?blogg=16276  

 

SP: 

Per Olaf Lundteigen (57) – Stortingsrepresentant.  

 http://lundteigen.origo.no/ 

Geir Pollestad (32) – Stortingsrepresentant. 

 http://nr116.blogspot.com/   

Jenny Klinge (35) –Stortingsrepresentant. 

 http://jenny.origo.no/ 

 

Venstre: 

Lars Sponheim (53) – avgått leder for paritet.  

 http://larssponheim.vgb.no/ 

Eva Kvelland (30) – direktevalgt landsstyremedlem 

 http://evakvelland.wordpress.com/ 
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http://metteh.vgb.no/
http://www.frp.no/mortenhoglund/
http://www.frp.no/no/Mot_oss/Kandidater/Hordaland/Arne_Sortevik/
http://karin-woldseth.blogspot.com/
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/artikkel?blogg=16273&p_document_id=35365
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/forside?blogg=16404
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/forside?blogg=16276
http://www.krf.no/ikbViewer/page/krf/blogg/forside?blogg=16276
http://lundteigen.origo.no/
http://nr116.blogspot.com/
http://jenny.origo.no/
http://larssponheim.vgb.no/
http://evakvelland.wordpress.com/


 

 

Mette Hanekamhaug, 19.08.2010: 

 

Er mennesket herre over naturen? 

 

Når en våkner til et kraftig lysglimt som flærrer opp den mørkeblå himmelen, etterfulgt av torden 

lydende som et desperat rop fra selveste underverdenen får det en til å tenke. 

Jeg blir liggende i sengen mens jeg kjenner at hjertet hamrer fortere og hører at min egen pust blir 

raskere og høyere. 

‖Klimaforandringene vil føre til mer og mer ekstremvær‖ gjaller en velkjent, men uidentifiserbar 

mannlig stemme i hjernebarken. Jeg bikker på hodet og ser ut av vinduet, der en grå, regntung 

himmel dekorert med energiladninger kommer frem, og kjenner pulsen stige noen hakk til. 

Scenarier fra filmer som Armageddon, 2012, The Day After Tomorrow, Deep Impact og andre 

filmer som tar for seg jordens potensielle undergang infiltrerer tankene mine. 

Frykt, skremselspropaganda og illevarslende scenarier. Dystre tall, katastrofer og død for oss alle. 

Klimahysterikernes situasjonsbeskrivelse er den som gjelder. De hamrer budskapet inn. Vi er blitt 

vant til uttrykk som ‖klimakatastrofe‖, ‖menneskeskapte klimaendringer‖ etc . De gjentatte 

gjentakelser er en metode udødeliggjort av Aps egen Martin Kolbergs ‖fagbevegelsen, 

fagbevegelsen, fagbevegelsen‖. ‖Klimaproblem klimaproblem klimaproblem‖ er budskapet fra 

klimahysterikerne. Repetisjon er en velkjent øvelse for sosialistene (det er jo tross alt begrenset 

hvor mye nytt tull de kan komme på, så da ser de vel seg nødt til å gjenta gammelt oppgulp i 

stedet). 

Men denne oppvåkningen satte en støkk i meg. Fikk meg til å kjenne en liten smule av skrekkens 

bakverk som sosialistene og klimahysterikerne har eltet sammen. Og jeg forstod. Jeg forstod at 

mange er redde, at flere lar seg skremme. 

Jeg vet vi har klimaforandringer. Det har vi alltid hatt, og flere vil vi få. Klima og vær har ikke vært 

det samme de siste millioner årene, og kommer heller ikke til å være det fremover. Fra istid til 

temperaturstigninger, fra lite vær til ekstremvær, fra regntid til tørke. Jordens klima har alltid gått i 

sykluser, påvirket av alt fra solens stråling, partikler i luften, jordens magnetfelt osv. 

Synet av lynet fikk meg til å tenke. Tenke på de enorme kreftene i dette lysglimtet, dette lille 

sekundet av lys som likevel er så mektig og kraftfullt. Et lys så raskt at lyden av dens brutale 



 

 

flerring av himmelens mørke duk først kommer flere sekunder etterpå. Jeg har alltid vært fascinert 

av dette naturfenomenet, da det for meg er en synliggjøring av naturens sanne krefter. 

Da blir det for meg rart at ansvaret for klimaendringene tilskrives mennesket. Mennesket – en 

ubetydelig liten del av en stor, sammensatt verden, for å ikke snakke om universet. Naturens 

enorme krefter viser seg til stadighet gjennom lyn, storm, tornadoer, tsunamier, jordskjelv og andre 

skremmende, men like fullt fascinerende fenomener. Å påstå at mennesket er herre over disse 

tingene, at mennesker ‖styrer‖ dette været etter hvor flinke vi er til å kildesortere eller skru av lyset 

på badet etter oss fremstår for meg som et desperat forsøk på å skape en illusjon av kontroll. 

Det forklarer de tidligere nevnte hysterikernes evinnelige forsøk på å legge all skyld på 

klimaendringer på mennesker. De er redde. De har kanskje også våknet en morgen av et hissig 

tordenskrall og kjent pulsen øke. Vi mennesker har alltid vært redd for det ukjente, for å miste 

kontrollen, redde for de tingene som skjer utenfor vår kontroll. I et forsøk på å gripe inn i denne 

redselen har de valgt å gjøre situasjonen håndgripelig gjennom å tilskrive ansvaret oss mennesker. 

For det er enklere å komme med formaninger til folket enn til himmelen. Det er enklere å skremme 

mannen i gata til å akseptere store livsstilsendringer enn å skremme havet til å roe seg ned. Det er 

enklere å gi folket skylden og bruke tiden på å tvinge folk til å reise mindre enn å faktisk ta inn over 

seg situasjonen og forandringene som vil komme. Og det er enklere å takle den kommende 

variasjonen i været når en har et fast holdepunkt å klamre seg til som årsak for variasjonene. 

Klimaet er, slik det alltid har vært, i endring. I stedet for å la oss rive med av klimahysterikernes 

evinnelige forsøk på å skremme og regulere oss bør vi holde hodet kaldt. Vi må ikke innføre en 

masse veksthemmende frihetsinnskrenkninger. Vi må ikke ofre vår frihet på klimahysterikernes 

alter. Mennesket er ikke allmektig, og klarer ikke å styre naturkreftene. Vi kan kun tilpasse oss 

naturkreftene. Det er først når vi har innsett det at vi kan utforme en realistisk og fornuftig 

klimapolitikk. 

 

Torbjørn Røe Isaksen, 03.12.2009: 

Ikke kvel uenigheten 

Vitenskapelig uenighet er en fordel for klimadebatten, ikke en ulempe. 

Kontroversen rundt CRU-epostene har gitt vann på mølla til flere klimaskeptikere. En gruppe 

hackere har tatt ut flere hundre e-poster fra University of East Anglias klimaforskningsenhet, og e-

http://konservativ.no/2009/12/ikke-drep-vitenskapen/
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?page=9&pp=25
http://www.eastangliaemails.com/emails.php?page=9&pp=25
http://www.aftenposten.no/klima/article3385108.ece
http://www.aftenposten.no/klima/article3385108.ece


 

 

postene synes å bekrefte deres verste mistanker: Klimakampen er et politisk spill med ingrediensene 

manipulasjon, undertrykkelse av uenighet og forvrengning av vitenskapelige resultater. 

Jeg vil anbefale en artikkel som Fredrik Gierløff skrev om forholdet mellom vitenskap og politikk 

hos Minerva for over ett år siden. Som han skriver i den innsiktsfulle artikkelen: ―Skal vi komme i 

mål i klimapolitikken kreves mer åpenhet om ideologiske agendaer og et mer komplekst syn på 

vitenskapen som ligger til grunn.‖ 

FNs klimapanel er også en politisk konstruksjon, og den preges derfor også av politikkens logikk. 

Dette poenget er sentral i Economists lederartikkel denne uken hvor de skriver 

“There is no doubt that politics and science make uncomfortable bedfellows. Politicians sell 

certainty. Science lives off doubt. The creation of the Intergovernmental Panel on Climate Change 

to establish a consensus on the science was an excellent idea for policymakers, who needed a strong 

scientific foundation for their deliberations, but it sits uncomfortably with a discipline that advances 

by disproving accepted theories and overturning orthodoxies.‖ 

Konklusjonen er jeg også enig i. Economist peker eksplisitt på at politikken og vitenskapen styres 

av to forskjellige rasjonaler. Vitenskapen drives av uenighet og testing av teorier, politikken ―selger 

sannhet‖: 

“This newspaper believes that global warming is a serious threat, and that the world needs to take 

steps to try to avert it. That is the job of the politicians. But we do not believe that climate change is 

a certainty. There are no certainties in science. Prevailing theories must be constantly tested against 

evidence, and refined, and more evidence collected, and the theories tested again. That is the job of 

the scientists. When they stop questioning orthodoxy, mankind will have given up the search for 

truth. The sceptics should not be silenced.‖ 
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Erna Solberg, 10.05.2010: 

http://www.minerva.as/?p=941
http://www.minerva.as/?p=941
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=14966227
http://www.economist.com/opinion/displaystory.cfm?story_id=14966227


 

 

Skolen det er meg.  

I min tale til Høyres landsmøte i helgen snakket jeg om utfordringene i norsk skole, og hvordan 

disse kan løses. Jeg påpekte noen faktiske forhold om norsk skole som bør bekymre alle som 

ønsker en god skole som gir våre barn en best mulig start på livet. 

• 1 av 5 elever går ut av skolen uten å kunne lese og skrive godt nok. 

• 1 av 3 elever dropper ut av videregående utdanning. 

• 70 % av norske kommuner følger ikke Opplæringslovens pålegg om tilpasset undervisning. 

• Syv av ti lærere sier at de har behov for mer etter- og videreutdanning. 

• 900 plasser til videreutdanning i matematikk og språk står tomme. 

Deretter etterlyste jeg en kunnskapsminister med ambisjoner om å løse disse problemene, og 

fortalte om hva Høyre hadde foreslått og hva vi ville foreslå. 

Svaret jeg fikk fra Kristin Halvorsen i VG var at ‖Erna svartmaler skolen‖. 

Kristin Halvorsen har en argumentasjonsteknikk hvor hun oppfører seg fornærmet på vegne av 

skolen eller på vegne av lærerne hver gang noen er uenig med henne. Slik vil hun unngå å 

diskutere fakta. 

Kunnskapsministeren burde heller ta heller en saklig debatt om skolen. For hvordan skal de løse 

problemene i skolen hvis de ikke vil innrømme at de finnes? 

Jeg kritiserer ikke skolen. Jeg kritiserer Kristin Halvorsen, og det gjør jeg fordi hun ikke gjør nok 

for å løse problemene. Kunnskapsministeren er ingen solkonge i norsk skole, og hun kan heller 

ikke forvente å bli behandlet som en. 

 

 

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10005597

