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1. Abstract
The political world has changed. It is no longer considered enough for any politician to
know how to work the political system or how to act among political opponents. In the
political world of today all political parties and all politicians in general must seem
interesting to the public. They have to stand out in the order to gain votes. The
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politicians therefore want popularity and media attention and marketing and
communication experts are now a normal part of the political world, hired to teach their
clients how to dress and act in the media, the likes and dislikes of their typical voter and
how to address the voters in their political campaigns. Politics have, in many ways,
become a matter of making headlines and saying what the voters want to hear. One
could therefore argue that the essence of any political ideology is pushed aside to make
room for media attention.

This project is about the Danish political party Socialistisk Folkeparti (SF) and how the
use of political marketing has made the party and its leader more popular in the public
than ever before. The project is also about what the use of political marketing has
meant to the party’s political agenda and how this has been received not only in the
public but also among members of the party. The project will be based on the theory of
political marketing and the theory of the sociologist Erving Goffman, who considers
any interaction between people a play on a stage, where the audience can see the actors
play their roles front stage and where there is a backstage where the audience doesn’t
have access and where the actors are no longer in character.

The project will circulate around 3 different incidents which have affected the political
agenda of SF and its current leader. The incidents are those of the public school
Holbergskolen, pointsystemet the system used to grade foreigners points in order to
decide who is accepted into the Danish society. and the incident where the leader of SF
tells the Islamic organization Hizbu ut-Tahrir to get lost, when they announce that they
want the laws of sharia to be the foundation of the laws applied in Denmark. These
incidents will be analyzed with the use of Goffman’s theory about front stage and back
stage and with the theory of how to become a political super brand I will analyze
whether or not the leader of SF and two former leaders of the party have what it takes
to succeed in the world of politics of today.
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2. Indledning og problemformulering
Villy Søvndal (VS) blev i 2005 valgt som formand for Socialistisk Folkeparti (SF).
Med VS ved roret blev der indført nye kommunikative tiltag i SF fra central hånd. SF
ansatte flere spindoktorer til at styre og tune den måde, partiet kommunikerer den
politiske kommunikation til såvel medierne og medlemmer 1. Dette blev gjort i håbet
om at opnå flere stemmer ved de kommende valg, ud fra devisen om, at hvis SF blev
bedre til at målrette sin politiske kommunikation, ville vælgerne sætte deres kryds ud
for SF 2. Ansættelsen af disse professionelle kommunikatører var ikke et ukendt træk i
dansk politik. Venstre, Socialdemokraterne og Konservative havde allerede et stort
antal professionelle til at tage sig af den politiske kommunikation mellem partiet og
vælgerne 3 Diverse eksperter på den politiske arena så det ikke som andet end, at SF
nu ville anvende de samme teknikker som deres politiske modstandere 4
Nu skulle partiet moderniseres.

I denne modernisering indgik politisk marketing, hvilket er et begreb, som de
professionelle kommunikatører tidligere havde benyttet sig af i det private erhvervsliv,
som havde fået en make-over og var blevet tilpasset det politiske felt 5 Denne
modernisering skabte undren internt i SF, idet den nye profilering af partiet og dermed
af partiets mærkesager ikke umiddelbart var en del af den profilering, som SF tidligere
havde stået for, og som havde været det politiske grundlag for de eksisterende
medlemmer i SF til at slutte op om SF’s politiske ståsted 6 VS indførte moderniseringen
af SF i forsøg på at få flere medlemmer til partiet, dermed stod han pludselig i en
situation, hvor den nye måde at profilere/iscenesætte SF på ikke stemte overens med
partimedlemmers opfattelse af, hvad SF som politisk parti var indbegrebet af. 7 VS og
SF kunne risikere at miste medlemmer i forsøget på at få fat i andre målgrupper af
vælgere.
1

Kristensen, Gerda (2008) s. 261.
Kristensen, Gerda (2008) s. 261.
3
Christiansen, Jens (2007) s. 210
4
Kjersgaard, Clement Behrendt og Nikolaj Vitting Hermann (2010) S. 76
5
Nielsen, Sigge Winther (2009). S. 70
6
Morten Søren og Jens Anton Havskov (2011, 26.02) bilag 1 og bilag 14.
7
Gjertsen, Marchen Neel (2011, 31. maj) bilag 2
2
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Denne problematik ønsker jeg at analysere i mit speciale.

Specialets problemstilling:
Hvordan har SF’s anvendelse af politiske marketingsteknikker under VS forandret SF’s
politiske profilering i forhold til vælgerne, og hvilke konsekvenser har denne
forandring for de eksisterende medlemmers tilslutning til partiet?
Hvilke mulige konflikter mellem de eksisterende medlemmers opfattelse af partiet og
partiets eksterne profil giver dette anledning til?

Jeg kobler i specialet to analytiske perspektiver. Med afsæt i Erwin Goffmans teori om
frontstage/backstage 8, iagttager jeg med mit første perspektiv VS, som en aktør, der
optræder på to forskellige arenaer - den interne parti-arena og den eksterne politiske
arena. Til hver af disse arenaer knytter sig specifikke rolleforventninger rettet mod
formanden og partiet som organisation, såvel som partiets ageren installerer vælgere og
partimedlemmer i bestemte roller. Den interne og den eksterne scene, partiformanden
optræder på, stiller modsatrettede krav til, hvad der legitimt kan vises og gøres
(frontstage), og hvad der skal fortrænges (backstage). Med mit andet perspektiv bruger
jeg Bredsgaard Lunds og Esbensens og diagnoser af nutidens krav til politisk
ledelseskommunikation til at konkretisere de fordringer, den eksterne politiske arena
stiller til politiske ledere i dag. Jeg har valgt at benytte mig af dette andet perspektiv, da
de succeskriterier som der her stilles, er en direkte konsekvens af, at den rolle som en
politisk frontfigur forventes at spille frontstage, i mit første perspektiv, har ændret sig.
Det er nu påkrævet af de politiske ledere, at de er i stand til at leve op til de disse
særlige succeskriterier, for at kunne spille deres rolle som politiske frontfigurer
ordentligt.
Hermed tydliggøres den politiske ledelses dilemma mellem troværdighed på den
interne og den eksterne scene.

Jeg er selv aktivt medlem af SF og suppleant i SF Nørrebros bestyrelse, hvor jeg
tidligere har været en fast del af bestyrelsen såvel som kasserer. Jeg har valgt at begive
mig i kast med dette projekt på baggrund af min egen oplevelse af at opfatte mig som
8

Goffman, Erving (1959). s. 22
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SF’er, men samtidig fordi jeg oplever, at den iscenesættelse, der nu foregår af SF, til
tider kan opleves markant anderledes end den iscenesættelse, der fandt sted, da jeg selv
blev medlem af partiet. Jeg valgte at melde mig ind i SF, ikke bare som en reaktion
mod den nuværende regerings politik, som jeg følte blev massivt påvirket af Dansk
Folkeparti, men fordi jeg havde hele tiden opfattet mig selv om værende socialist, uden
dog at have været egentligt medlem af partiet. Da jeg så blev fuldgyldigt medlem og
begyndte at deltage i diverse politiske arrangementer internt i SF, mødte jeg mange
ligesindede, og jeg følte mig virkelig hjemme blandt de andre medlemmer.
Da VS, i sin egenskab af formand, valgte at gå ind i debatter på f.eks.
udlændingeområdet i forskellige medier, blev det tydeligt for mig, at jeg stod i en
position, hvor jeg var medlem af et politisk parti, hvor jeg til tider havde svært ved at
genkende den politik, som blev kommunikeret ud i medierne i forhold til, hvad jeg
troede, var SF’s synspunkter på givne områder. Jeg oplevede denne spaltning af SF’s
politik oftere og oftere, og da VS og resten af partitoppen, som modspil til regeringens
nye politiske forslag om et pointsystem for hvilke mennesker, der kunne komme til
Danmark, i samarbejde med Socialdemokarterne lancerede deres udspil til et
pointsystem, ramte det hovedet på sømmet for, hvad jeg gennem længere tid havde gået
og følt. Jeg var en del af et parti, hvor jeg ikke længere var fuldstændig enig med den
politik, der blev kommunikeret ud i medierne, og som andre vælgere dermed ville anse
for SF politik. Fra mit politiske synspunkt var regeringens ide om et pointsystem
fuldstændig uacceptabel, og jeg så frem til, at mit parti ville stå fast og fortælle
regeringen og den almene befolkning, hvor uetisk et pointsystem forekommer. Jeg så
frem til et klart nej til forslaget. At linjerne i dansk politik ville blive ridset skarpt op.
Da partitoppen i SF i samarbejde med Socialdemokraterne reagerede ved at lancere en
anden form for pointsystem, var jeg ærligt talt rystet. Jeg var klart mere positivt stillet
overfor den måde, SF og Socialdemokarterne ville pointgive mennesker på, men ved
selv at lancere et pointsystem blev debatten om, om der overhovedet skulle være et
pointsystem, fuldstændig umuliggjort.
Det var en debat, som jeg anså for at være yderst vigtigt, og nu var den ikke længere
mulig. Jeg anser stadig mig selv for at være SFér og kan ikke se mig selv være medlem
af et andet parti, men jeg føler ikke længere, at den politik, der bliver lanceret som
værende socialistisk altid er den politik, jeg følte og troede, at SF stod for. Det er denne
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undren, der har lagt grobund for mit speciale, for hvordan opererer en partitop med,
hvad partiet tidligere har stået for i forhold til den politik, der bliver ført i medierne nu?
På hvilken baggrund er denne forskellighed opstået?

Jeg bruger Goffmans teori om dramaturgi og teorien om politisk marketing for at
distancere mig fra min egen umiddelbare oplevelse af den udvikling, SF har været
igennem, og hvad denne udvikling betyder for iscenesættelsen af SF og SF´s formand.
Min opgaves problemstilling er vækket af min egen interesse inden for det politiske
felt, som en undren over og en fascination af den udvikling den generelle politiske
arena oplever i øjeblikket. Selvom, det er min politiske overbevisning, der har vækket
min nysgerrighed, er det min interesse for kommunikation, der har fastholdt min
interesse for den problemstilling, som denne nye form for iscenesættelse skaber. Jeg er,
ligesom alle andre vælgere, publikum til det politiske skuespil i Danmark, der foregår
frontstage og som skaber et interessant parløb mellem det at være et politisk parti, der,
på sin vis, skaber sin egen iscenesættelse, men som samtidig er nødt til at iscenesætte
sig selv i forhold til de krav, regler og begrænsninger, partiets rolle giver i sammenspil
med de andre politiske partier frontstage og som kan give problemer backstage.

3. Problemfelt
Indledningen tager udgangspunkt i en mulig konflikt mellem det måde SF tidligere har
iscenesat partiet på, i forhold hvordan SF iscenesætter sig på i dag. Denne konflikt kan
få konsekvenser i forhold til SF’s oprindelige vælgerskare, der stemmer på SF, fordi de
er enige i den iscenesættelse, SF var en del af, dengang de to forhenværende formænd
Gert Petersen og Holger K. Nielsen var formænd. SF risikerer med andre ord at miste
nogle af deres nuværende vælgere, hvilket er en reel risiko, idet der findes alternativer
på venstrefløjen. SF kan miste stemmer til f.eks. Enhedslisten, i forsøget på at kapre
nye vælgere, hvilket ville ødelægge drømmen om at blive et større parti. Dermed ville
gevinsten ved den nye iscenesættelse ikke bære frugt, selvom den nye iscenesættelse, i
sig selv, virkede. Hvis der ikke havde været et egentligt alternativ på venstrefløjen, ville
den nye iscenesættelse ikke have været nær så risikabel.

Jeg undersøger, hvordan et politisk parti som SF iscenesætter sig selv inden for det
politiske felt, og i hvilken grad denne selviscenesættelse har ændret sig fra den måde,
8

SF blev iscenesat på, før VS blev formand. Jeg vil se på, hvorfor denne ændrede
iscenesættelse

har

fundet

sted

og,

hvilke

konsekvenser

en

ændring

af

selviscenesættelsen kan få for forholdet til medlemmer og vælgere, herunder om denne
ændring er udtryk for, at SF nu opererer med en anden målgruppe end tidligere.

Genstanden for analyse er derfor den problemstilling, der opstår, idet SF profilerer sig
anderledes end tidligere, samt problemstillingen med at operere med flere forskellige
målgrupper. Jeg analyserer både ændringen i iscenesættelsen af partiet ændringen af
iscenesættelse i forhold til tidligere samt den mulige ændrede målgruppe for denne
ændrede selviscenesættelse, fordi en ændring af målgruppen bevirker en ændring af
profileringen og omvendt.

Problemformuleringen lyder derfor således:

3.1.

Problemformulering
Hvordan profileres Socialistisk Folkeparti med Villy Søvndal som formand og hvilke
problematikker kan denne (ændrede) profilering medføre?
Min antagelse er, at det er udviklingen indenfor den politiske kommunikation, der skaber
en mulig konflikt mellem den iscenesættelse, de nuværende medlemmer af partiet forventer
og den iscenesættelse, de kommende medlemmer af partiet forventer, fordi udviklingen
indenfor den politiske kommunikation har resulteret i, at de kommende medlemmer ikke
før blev italesat som publikum. Problematikken opstår, fordi både de nuværende og
kommende medlemmer af SF er en del af publikum, men at de to forskellige slags
publikum ikke er enige om, hvordan SF skal optræde frontstage.

Samtidig er de nuværende medlemmer, i kraft af deres medlemskab, en del af SF og
dermed en del af den backstage, der findes i forhold til det publikum, hvor de mulige
kommende medlemmer er placeret. Dette kommer sig af, at VS repræsenterer SF, når han
udtaler sig. Goffman behandler dramaturgisk, hvordan aktører (f.eks. organisationer) agerer
på flere forskellige arenaer med flere forskellige krav og logikker på samme tid.
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De parametre som Bredsgaard Lund og Esbensen i deres bog ”det politiske superbrand”
(2009) opstiller handler om, hvilke konkrete krav og logikker, der stilles til de politiske
frontfigurer af i dag, for at opnå gennemslagskraft på den eksterne scene.
Nedenstående model viser denne konflikt
PUBLIKUM (nuværende medlemmer) – PUBLIKUM (kommende medlemmer)
Publikum forventer, at de optrædende på scenen (frontstage) spiller deres roller bedst
muligt. Problematikken opstår, idet de nuværende og kommende medlemmer af SF ikke er
enige om, hvordan SF og VS skal optræde.

FRONTSTAGE
Her er der regler og rammer for, hvordan en politisk frontfigur skal optræde for at få
succes.
Disse regler og rammer har jeg valgt at operationalisere via de parametre, der opstilles i
bogen ”det politiske superbrand”, idet denne bog tager stilling til, hvilke kriterier der
kræves af politikerne med den udvikling, der er sket inden for den politiske verden.

BACKSTAGE
Her diskuteres de roller, der spilles frontstage, internt uden det eksterne publikum.
Samtidig er de enkelte optrædende her publikum for hinandens optræden og vil derfor
reagere, hvis en rolle ikke spilles efter de regler, som de andre optrædende forventer gør sig
gældende. Når VS spiller rollen som formand frontstage, med de kommende medlemmer
som publikum,

4. Analysestrategi
Her følger en illustration af projektets opbygning:

4.1. Projektdesign
Jeg vil her vise den generelle ombygning af dette projekt
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BAGGRUND FOR ANALYSEN
Introduktion til Goffmans dramaturgi
Introduktion til politisk marketing

Analyse og diskussion
Præsentation af analysedesign
Analysedel 1 : Før Villy
Analysedel 2 : NU

Konklusion
Hvordan iscenesættes SF med Villy Søvndal som formand og hvilke
problematikker kan denne (ændrede) iscenesættelse give?
Perspektiverende diskussion af resultatet
Mit projekt vil altså være delt i 3 hoveddele: en indledende operationaliserende del, en
analyserende del og slutteligt en konkluderende del.

4.1.1. Baggrunden for analysen
For at kunne svare på ovenstående problemformulering, har jeg valgt først at gennemgå
Goffmans dramaturgi, som jeg vil bruge i min besvarelse af problemformuleringen på lige
fod med begrebet politisk marketing. Jeg har valgt at bruge Goffmans teori om frontstage
og backstage som udgangspunkt for mit projekts opbygning. Jeg vil derefter se på den
udvikling, der har fundet sted indenfor den politiske kommunikation. Jeg har valgt at gøre
dette, fordi denne udvikling, som har resulteret i en markant ændring i måden at
kommunikere til vælgerne på, har afgørende betydning for mit projekts problemstilling;
Det er udelukkende, fordi der er sket denne udvikling inden for den politiske
kommunikation, at der er en mulig konflikt mellem de nuværende medlemmer af partiet og
de kommende medlemmer.

4.1.2. Analyse og diskussion
Den tiltagende personificering af de enkelte politiske partier gør det oplagt at anvende
partiformanden som eksponent for partiets iscenesættelse frontstage. Jeg analyserer,
hvordan SF iscenesætter sig selv i dag gennem VS og sammenligne, hvordan SF tidligere
11

iscenesatte sig selv gennem partiets to tidligere formænd, Gert Petersen (GP) og Holger K.
Nielsen (HKN) Ved at fremanalysere de roller, som de to tidligere eksponenter for partiet
iscenesatte sig selv og deres vælgere i, kan jeg samtidig svare på, hvilke konflikter, den
ændring af iscenesættelsen, som Villy Søvndal står for, vil kunne give med SF’s
vælgerskare.
I analysedel 1, analyserer jeg, hvordan GP og HKN iscenesatte SF og deres egen person i
deres respektive formandsperioder. Jeg vil derefter i analysedel 2 analysere, hvordan VS
iscenesætter sig selv og SF nu. Slutteligt vil jeg i analysedel 3 se på, om der er en
uoverensstemmelse imellem den iscenesættelse, som de to tidligere formænd har stået for i
forhold til den iscenesættelse, som VS repræsenterer.

4.1.3. Konklusion
Jeg vil i den konkluderende del tage endelig stilling til, om der er en uoverensstemmelse
mellem den iscenesættelse, som de to tidligere formand repræsenterede i forhold til den
iscenesættelse VS repræsenterer. Og om VS i sin fremtræden i at skaffe nye vælgere
skuffer og støder de nuværende medlemmer fra partiet.

4.2. Analysedesign
Jeg vil i dette afsnit kort redegøre for, hvordan de enkelte analysedele vil være opbygget.

4.2.1. Analysedel 1
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Analysedel 1 – Frontstage/Backstage
FØR
• Gert Petersen
• Holger K. Nielsen

•
•

Samtid
Historie
Det politiske felt

Figur 1

•
•

Iscenesættelse
Goffman
Politisk marketing

Delkonklusion:
Hvilken form for iscenesættelse finder
sted og hvilken effekt har denne på
vælgerne?

4.2.1.1. Gert Petersen og Holger K. Nielsen
Jeg vil i den første analyse udelukkende se på, hvilken iscenesættelse af SF de to tidligere
formænd GP og HKN har stået i spidsen for. Jeg har valgt at afgrænse denne analyse til
kun at inkludere de to seneste formænd før VS, fordi denne første del af analysen for det
første ikke er den bærende del for min generelle analyse, men i højre grad en
baggrundsanalyse for at kunne analyse den nye iscenesættelse som VS repræsenterer.

4.2.1.2. Samtiden
Jeg vil se nærmere på den samtid, som de 2 tidligere formænd har ageret i. Dette gøres for
at kunne tage højde for, at en iscenesættelse ikke bare skal ses i lyst af den pågældende
samtids historiske aspekt og de problemstillinger, der var relevante i denne, men også fordi
den udformning som det politiske felt har haft, spiller en stor rolle for, hvordan de enkelte
politiske partier har kunnet iscenesætte sig selv. Jeg vil under hvert punkt om de to tidligere
formænd se nærmere på, dels hvordan det politiske felt så ud på pågældende tidspunkt, dels
se på hvilke problemstillinger og politiske tiltag, der var oppe i tiden på dette tidspunkt. Jeg
vil derudover også kort gennemgå de to formænds individuelle historie, da denne også
spiller en rolle for de to formænds muligheder for at iscenesætte sig selv.

4.2.1.3. Iscenesættelse
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Den politik, som SF førte under de to tidligere formænd, er den frontstage, som SF
dengang iscenesatte sig selv som for vælgerne. Jeg vil derfor se på, hvilke konkrete
politiske tiltag, de hver især har stået for og bruge de parametre, som det politiske
superbrand (2009) opstiller.

Min analyse af den iscenesættelse, de to tidligere formænd har været en del af, vil være
opdelt i følgende to underpunkter:

1) Konkrete politiske tiltag
Jeg vil under dette punkt se på, hvilke politiske tiltag de to tidligere formænd hver især
har stået for, da disse er et udtryk for den frontstage, der ønskes vist til vælgerne, der i
Goffmans dramaturgiske univers fungerer som publikum.

2) Politisk marketing
Jeg vil under dette punkt analysere de to tidligere formænd ud fra de parametre, som
bogen ”Det politiske superbrand” opstiller som succeskriterier for at være en god
politiker.

4.2.1.4. Delkonklusion 1
Jeg vil i denne første delkonklusion svare på, hvilken form for iscenesættelse, der finder
sted under de to tidligere formænd.

4.2.2. Analysedel 2
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Analysedel 2 – Frontstage/Backstage
NU
Villy Søvndal
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Delkonklusion:
Hvilken form for iscenesættelse finder
sted og hvilken effekt har denne på
vælgerne?

4.2.2.1. Villy Søvndal
Jeg vil i denne anden analysedel se nærmere på den iscenesættelse som VS, i sin egenskab
af formand for SF fra 2005 og frem til nu, har stået for. Jeg har valgt at analysere VS og
dennes iscenesættelse af såvel sig selv om SF, fordi VS har moderniseret SF’s måde at
iscenesætte sig selv på. Samtidig har han sat sig selv i scene som frontfigur for partiet. Min
analyse vil tage udgangspunkt i tre valgte cases: Holbergskolen, pointsystemet og hibtuhirir

4.2.2.2. Samtiden
Jeg vil under dette punkt se nærmere på, hvordan samtiden ser ud fra 2005 og frem til nu,
hvor VS har ageret som formand i 6 år. Min analyse af samtiden vil indeholde en analyse af
såvel det politiske felt og de muligheder opbygningen inden for dette felt giver VS for at
iscenesætte sig selv og partiet. Jeg vil derudover gennemgå, hvilke politiske tiltag og
problemstillinger, som nutiden er påvirket af og som fører dagsordnen samt, hvilken
historie personen VS i sig selv repræsenterer.

4.2.2.3. Iscenesættelse
Jeg vil under dette punkt analysere VSs iscenesættelse af SF via Goffmans teori om
dramaturgi og teorien om politisk marketing. Dette vil gøres ved hjælp af de politiske
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parametre opstillet i ”Det politiske superbrand” (2009). Analysen af disse to teorier vil så
blive sat i forbindelse med den/de målgruppe/målgrupper som SF via deres nuværende
iscenesættelse har. Da denne analysedel er bærende for projektet vil jeg derudover også se
på, hvordan VS og SF fremstilles og selv søges fremstillet i diverse aviser og ugeblade,
hvorvidt denne iscenesættelse stemmer overens med den selviscenesættelse som SF og VS
selv søger og, hvordan denne iscenesættelse er blevet modtaget af vælgerne. Jeg vil
derudover analysere VS`s person ud fra min egen analysemodel bygget op omkring
Goffmans begreb om personal front, hvor jeg analyser på VSs udseende, uddannelse,
opvækst og bopæl.

4.2.2.4. Delkonklusion 2
Jeg vil i denne anden delkonklusion konkludere på den iscenesættelse, som foregår af VS
og SF. Jeg vil i den forbindelse se på, hvordan VS har iscenesat sig selv og SF, hvilke
problematikker denne iscenesættelse har haft på vælgerskaren, og hvad denne nye
iscenesættelse generelt har betydet for den måde, SF nu fører politik på. Denne
delkonklusion vil bygge på de meningsmålinger, som der er blevet foretaget efter hver af
de tre valgte cases, da disse meningsmålinger helt konkret vil vise, om SF oplevede
fremgang, tilbagegang eller ingen ændring af partiets vælgertilslutning.

4.2.3.

Analysedel 3

Jeg vil her analysere de tre formænd med ved hjælp af Goffmans begreb om personal
front vil jeg opstille min egen analysemodel for, hvordan formændene har ageret
frontstage, når det kommer til deres egen personlige fremstilling. Denne analysemodel
vil se nærmere på 4 konkrete områder indenfor deres egen selvfremstilling: uddannelse,
udseende, opvækst og bopæl, og hvad disse betyder for deres iscenesættelse.

.
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4.2.3.1. Gennemgang af den valgte empiri
Et karakteristisk træk ved Goffmans skrifter er, ”at han aldrig bruger de sædvanlige
sociologisk-statistiske metoder, men kun anvender såkaldt ”bløde data” bestående af talløse
eksempler hentet fra dagligdagen, sådan som den optræder for ham selv, fra aviser,
ugeblade, andre menneskers historier, biografier, skønlitteratur, historisk litteratur,
etikettehåndbøger osv.” 9

Jeg har derfor også valgt at benytte mig af den samme form for ”bløde data” som empiri for
min analyse af VSs iscenesættelse. Jeg vil i dette afsnit opstille og forklare, hvilke former
for artikler osv., som jeg vil bruge i analysen:

I forbindelse med den valgte problemstilling til dette projekt oplevede jeg, at politisk
marketing som begreb endnu ikke er et alment kendt begreb i den danske kommunikations
verden. Jeg ville gerne skrive om, hvordan den politiske kommunikation fungerede mht.
den eksterne kommunikation og søgte derfor efter bøger om dette på nettet. Jeg har ikke
haft konkret valgfag om emnet, og derfor var min umiddelbare viden indenfor dette område
begrænset. Jeg havde ikke en grundviden om området og søgte i første omgang på må og få
via diverse søgemaskiner på nettet efter relevant litteratur.
Jeg fandt så en annonce for en forelæsning om politisk marketing, som KU afholdte og
valgte at tage ind og være tilhører. Jeg havde, inden jeg havde været til den forelæsning,
søgt på politisk kommunikation, hvilket er et temmelig bredt emne inden for den politiske
begrebsverden og havde derfor fået utrolig mange forskellige ”hits” om mulige bøger, som
senere viste sig ikke at være direkte relateret til min konkrete omgaveformulering. Jeg
begyndte derfor at søge på diverse politiske navne og biografier og fik så foreslået af
søgemaskinen at søge på begrebet ”politisk marketing”. Før det, havde jeg ikke vidst, at
den type politisk kommunikation, som jeg var interesseret i hed politisk marketing.
Da jeg endelig var blevet sporet ind på at søge på politisk marketing, løb jeg ind i to
forskelligartede problemer. Det ene var, at politisk marketing som begreb ganske vist
fandtes i Danmark og blev aktivt brugt i det danske politiske kommunikationsmaskineri,
men at det ikke var skrevet om, hvordan politisk marketing egentlig blev brugt (bl.a. fordi
9

Gregersen, Bo (1975) s. 9
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de enkelte politiske partier i Danmark, ikke har skiltet med at de benyttede sig af politisk
marketing).
Det andet problem var, at størstedelen af de bøger, der fandtes om politisk marketing ikke
bare handlede om den måde politisk marketing bliver brugt i andre lande såsom USA og
Storbritannien, men også handlede om den måde politisk marketing tidligere var blevet
brugt på (og eftersom politisk marketing er et område, der konstant udvikler sig og allerede
har ændret form i forhold til, hvordan det blev brugt for 5 år siden, var det et problem, at
teorien om politisk marketing ikke var af nyere dato). Da jeg endelig blev sporet ind på
begrebet politisk marketing, foregik det i højere grad ved at jeg, i min søgning efter en
konkret bog, blev foreslået af søgemaskinen også at kigge nærmere på en anden, som så
igen foreslog en eller flere andre bøger inden for samme emneområde. Der er endnu ikke
skrevet noget litteratur om SF s ændrede profilering.

4.2.3.2. Tre episoder i Villy Søvndals tid som formand.

Jeg vil i dette afsnit kort redegøre for, hvilke episoder jeg har valgt at analyse VSs
selviscenesættelse ud fra.
Jeg har valgt følgende tre episoder:
•

Holbergskolen

•

Villy Søvndal beder Hizb ut-Tahrir ”skride af helvede til”

•

S og SF’s Pointsystem

Jeg har valgt de enkeltstående episoder, fordi disse efter min mening er et udtryk for den
nye form for iscenesættelse af partiet og VS og et udtryk for, hvordan frontstage og
backstage under VS har ændret sig. Dette uddybes yderligere i forbindelse med min
analyse.

5. Goffman og iscenesættelse
Jeg vil i dette afsnit redegøre for Goffmans teori om dramaturgi. Det er disse dramaturgiske
begreber, som jeg i analyseafsnittet vil benytte mig af i min analyse af de tre valgte SFformænd. Jeg vil først gennemgå Goffman på et mere generelt plan og derefter redegøre for
hans teori om frontstage og backstage og slutteligt redegøre for de enkelte begreber
indenfor dramaturgi.
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Ifølge Goffman kan samfundet analyseres som en scene 10. En scene, hvor de involverede
parter i samspillet med hinanden, spiller skuespil og antager de roller, som de ønsker at
blive fremstillet som for deres publikum, som er alle andre mennesker i en social
samhandling 11. Teorien om samfundet som en scene, ikke opfattes som om samfundet i
virkeligheden er et skuespil, men at samhandling mellem de involverede parter kan
analysers som en sådan:

”Goffman brugte dramaturgien som en analytisk metafor; han analyserede social
samhandling, som var det et skuespil, og han lånte, som vi skal se, fra dramaturgien
begreber som replik, rekvisit, optræden, rolle og mange flere. Goffman anvender
dramaturgien som et heuristisk redskab til at forstå, hvordan folk handler, og hvorfor de gør
det” 12.

Dramaturgi handler ikke alene om ”at opretholde den mest fordelagtige selvpræsentation
og beskytte sig selv, men i lige så høj grad at beskytte det øvrige publikum og dermed
situationen mod sammenbrud” 13. Med dette mener Goffman, at eftersom samfundet i sig
selv er opbygget som det er, er det skuespil, der foregår i samhandlingerne uundgåeligt,
simpelthen fordi det er en præmis i enhver social samhandling. 14

Jeg vil tage udgangspunkt i dette synspunkt og derfor i min gennemgang af Goffmans
dramaturgiske termer ikke tage stilling til, om der er tale om manipulation, men i stedet
opfatte dette skuespil, som der ifølge Goffman er i alle livets henseender, som en måde at
analysere, hvilke virkemidler, der bliver benyttet på den politiske scene. De dramaturgiske
termer, som jeg i nedenstående afsnit vil se nærmere på, hænger uløseligt sammen, da der
ikke kan være tale om et skuespil, hvis der ikke er roller og replikker osv.
Jeg vil først forklare de enkelte begreber og derefter, hvilken betydning Goffmans teori om
skuespillet spiller i dette projekt:

10

. Jacobsen, Michael Hviid og Søren Kristensen (2002) s.88
Gregersen, Bo (1975). s. 184
12
Jacobsen, Michael Hviid og Søren Kristensen (2002) s.88
13
Jacobsen, Michael Hviid og Søren Kristensen (2002) s.89 l. 17- 21.
14
Gregersen, Bo (1975). s. 28
11
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Når de enkelte roller, replikker osv. skal udledes til de implicerede parter, kræves det, at
der først foreligger en definition af, hvilken situation, der er i spil. Det er derfor den, der
definerer den pågældende situation, der kan styre, hvilke roller, der skal uddeles:
”Indimellem vil parterne kæmpe om, hvilken definition af situationen der skal vinde terræn
(der vil måske blive kæmpet om, hvorvidt interaktionen skal relatere sig til en økonomisk
anskuelse af verden eller til psykologiske forklaringer). Det er med andre ord ikke
nødvendigvis givet, hvilken ”definition af situationen”, der gør sig gældende. 15

Hvordan en situation defineres er altså vigtigt at få fastlagt, før de egentlige roller,
replikker mm., tages i brug. Det er altså i definitionen af situationen, at der kan tales om
magtudøvelse, men også i, hvorvidt de enkelte implicerede parter vælger at spille de roller,
som situationen lægger op til 16. Der kan også tales om magtudøvelse, i forbindelse med den
indtryksstyring:

”Mennesket er for Goffman det perfekte udefra-styrende individ, fordi det lykkes for dette
individ på en gang at være styret, at vide, at han er styret, at kende reglerne for styringen,
og at tage afstand fra styringen” 17.
Det, at mennesket altså både er styret af den generelle opfattelse om, hvad en given
situation kræver, samtidig er styret af, at det er muligt at påvirke definitionen af situation
og på den måde ens egen rolle, og at det enkelte individ i samhandlingen har muligheden
for at vælge, i hvor høj grad det ønsker at spille den rolle, som situationen lægger op til,
giver mulighed for at analysere, hvorfor det enkelte menneske handler, som det gør. I
forhold til min analyse om SF’s frontstage og backstage i de tre valgte episoder, giver det,
at SF både udstikker nogle regler for de andre i interaktionen, selv begrænses af de andre
aktørers regler og optræden og at SF samtidig ved, at der sker forsøg på styring, mulighed
for at favne de mange facetter, der gør sig gældende i forhold til mit projekts
problemstilling.

15

Villadsen, Kasper og Nanna Mik-Meyer (2007) s. 51.
Goffman E. (1997[1961]) Anstalt og menneske. København: Paludan
17
Gregersen, Bo (1975). Om Goffman. København. Hans Reitzels Forlag. s. 65
16
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Dermed Goffman ”således fokus på magt, men magt i flere betydninger, både den
situationelle magt (indlejret i situationen) og den menneskelige (menneskets evne til at
tænke og handle intentionelt)” 18.

De enkelte individer bliver kort og godt i stand til selv at handle, og dermed i stand til at
have en intention med denne ageren, indenfor de regler og rammer som situationen og
rolletilvalget giver. Der er ikke frit valg på alle hylder, men der er muligheden for at handle
strategisk og lave en indtryksstyring af egen person. Det er netop denne mulighed for at
analysere de strategiske overvejelser bag den sociale samhandling, som gør Goffmans teori
om dramaturgien interessant at arbejde med 19
Da enhver social interaktion, ifølge Goffman, altså ikke bare er et spørgsmål om de normer
og regler, der omgiver den pågældende situation, men også er et spørgsmål om de enkelte
deltageres strategi for at være en del af samhandlingen, har alle de involverede individer
flere udgaver af dem selv. Her kommer begreberne frontstage og backstage ind i billedet.

Der er et frontstage (som er det officielle jeg, de ønsker at fremstille sig selv om i den
pågældende situation) og et backstage (som er det uofficielle jeg, der indeholder de ting,
som man ikke ønsker, er en del af den pågældende samhandling, men som man ikke desto
mindre stadig indeholder).
Imellem disse to udgaver af en selv, foregår der en forhandling om, hvilke ting, der skal
være en del af ens officielle fremstilling af en selv frontstage, og hvad, der skal gemmes
væk backstage.
Jeg vil uddybe dette aspekt yderlige i mit punkt om frontstage og backstage.
5.1. Frontstage – Backstage
5.1.1. Frontstage
Frontstage “is the expressive equipment of a standard kind intentionally or unwittingly
employed by the individual during his performance” 20

18

19
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Villadsen, Kasper og Nanna Mik-Meyer (2007) s. 52 l. 35- 37
Villadsen, Kasper og Nanna Mik-Meyer (2007) s. 50 l. 6-11.

Goffman, Erving (1959) s. 22.
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Frontstage er altså det, et individ i enhver interaktion fremstiller sig selv om og som er
umiddelbart observerbart for de andre individer i samhandlingen. Begrebet frontstage
indeholder flere forskellige aspekter af det officielle jeg. Frontstage er ikke kun den
pågældende person, men også de ting og steder, som er en del af den umiddelbare
udstråling såsom møbler, baggrunds ting osv. 21. Selvom Frontstage altså både er det, der
kan observeres ved den pågældende person og det, der omgiver vedkommende, opdeler
Goffman disse i to forskellige aspekter indenfor frontstage. Ved frontstage kigger man altså
både på det, der omgiver personen (setting) og det, der har noget direkte med personen at
gøre (personal setting):

”If we take the term ”setting” to refer to the scenic parts of expressive equipment, one may
take the term “personal front” to refer to the other items of expressive equipment, the items
that we most intimately identify with the performer himself and that we naturally expect
will follow the performer wherever he goes. As part of personal front we may include:
insignia of office or rank; clothing; sex, age, and racial characteristics; size and looks;
posture; speech patterns; facial expressions; bodily gestures and the like 22”.
Personal front bliver derudover ofte opdelt yderligere i ”appearance” og “manner 23. Dette
gøres for kunne skelne mellem, hvad en person ser ud til at udstråle i forhold til social
status, og hvilken rolle denne person forventes at spille i en given situation:
”It is sometimes convenient to divide the stimuli which make up personal front into
“appearance” and “manner”, according to the function performed by the information that
these stimuli convey.” 24
5.1.1.1. Appearance
Dette aspekt af personal front bruges til at kunne udlede, hvilken form for social status den
pågældende person er indehaver af:

“Appearance” may be taken to refer to those stimuli which function at the time to tell us of
the performers social statuses. These stimuli also tell us of the individual´s temporary state,
21

ibid s 22
ibid s. 23 l. 32-33 + s. 24 l. 1-7
23
Jacobsen, Michael Hviid og Søren Kristensen (2002) S. 98
24
Goffman, Erving (1959) s, 24 l. 14-17.
22
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that is, whether he is engaging in formal social activity, work, or informal recreation,
weather or not he is celebrating a new phase in the season cycle or in his life-cycle” 25.
5.1.1.2. Manner
Begrebet “manner” handler om, at de andre individer, i den pågældende situation, vil have
en forventning til, hvordan en person vil agere i situationen:

“Manner may be taken to refer to those stimuli which function at the time to warn us of the
interaction role the performer will expect to play in the oncoming situation. Thus a
haughty, aggressive manner may give the impression that the performer expects to be the
one that will initiate the verbal interaction and direct its course. A meek, apologetic manner
may give the impression that the performer expects to follow the lead of others, or at least
that he can be led to do so” 26.

Det kan hænde, at den forventning til den sociale status, som en persons ”appearance” har
givet udtryk for vil være gældende i den pågældende situation, ikke vil stemme overens
med den måde, som personen ender med at udtrykke sig på via sin manner. Da implicerede
parter forventer, at en persons ”manner” og ”appearance” stemmer overens, vil en
uoverensstemmelse mellem disse, skabe forvirring omkring personens personal front.
Goffman forklarer selv denne mulige manglende overensstemmelse mellem appearance og
manner, og den konflikt denne uoverensstemmelse kan resultere i på følgende måde:
“..Appearance and manner may tend to contradict each other, as when a performer who
appears to be of higher estate than his audience acts in a manner that is unexpectedly
equalitarian, or intimate, or apologetic, or when a performer dressed in the garments of a
high position presents himself to an individual of even higher status. In addition to the
expected consistency between appearance and manner, we expect, of course, some
coherence among setting, appearance and manner. Such coherence represents an ideal type
that provides us with a means of stimulating our attention to and interest in exceptions” 27.

25
26
27

Goffman, Erving (1959). s. 24 l. 17-23.
Ibid s. 24 l. 23-31
Goffman, Erving (1959). s. 24 l. 17-23
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De andre personer i interaktionen (der fungerer som publikum) vil altså både forvente en
overensstemmelse imellem, hvad man udstråler via sin appearance og sin manner (som
altså udgør ens personal front), og at denne persons ”setting” også bekræfter denne
udstråling. Når disse forskellige aspekter af frontstage ikke stemmer overens, skaber det
ikke bare forvirring hos de andre individer i interaktionen, det fungerer ofte også som et
bevidst, strategisk forsøg på manipulation med en given rolle og dennes begrænsninger fra
en af de involverede individer.
”Pointen hos Goffman er, at mennesket besidder en evne til at handle strategisk og
intentionelt, så selvom en interaktion mellem fx en socialarbejder og en klient kan tage sig
meget ulige ud, kan den sagtens afspejle fx en magtfuld klients strategiske offerspil. En
anden central pointe er imidlertid, at der er tale om en ”strategisk interaktion” dvs. at der er
tale om, at hver deltagers (strategiske) handlinger får konsekvenser for de øvrige deltageres
(strategiske) handlinger. Der er med andre ord tale om et socialbundet strategibegreb, som
altid relaterer sig til konteksten 28.

5.1.2. Backstage
Backstage handler om alt det, der foregår i kulissen. Her øves rollerne, før de spilles
frontstage og her tilbageholdes forskellige ting, der ikke ønskes vist frontstage. 29

Backstage indeholder alt det, som en person indeholder, men som vedkommende ikke
synes passer ind i den givne kontekst og som derfor ikke skal vises frontstage. Goffmans
backstage begreb handler om, at det enkelte individ netop i kraft af sin mulighed for og
ønske om at påvirke interaktionen i en given situation, vælger ikke at vise visse aspekter af
sin person, da disse vil gøre det umuligt for den pågældende at kunne spille den rolle,
vedkommende ønsker.

”..fundamentalt set er mennesket for Goffman et væsen, der tager og ikke giver, der gør,
hvad han skal gøre, men ikke producerer ret meget som låner og former sin individualitet af

28
29

Villadsen, Kasper og Nanna Mik-Meyer (2007) s. 53 l. 12 -20
Ibid. S. 49.
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lån fra samfundet, men ikke betaler noget tilbage til samfundet, fordi han ikke frit og
spontant kan skabe en ny og ægte identitet i hver situation, han optræder i” 30.

Den pågældende person kan altså ikke som sådan skabe sig selv en ny identitet, men han
kan, via backstage, vælge, hvilke dele af hans person, der skal fremvises frontstage i en
given situation og dermed kan han, til trods for, at han stadig indeholder de i situationen
uønskede aspekter af sin person, forsøge at fremstå, som han ønsker.
Goffmans begreber om frontstage og backstage hænger altså uløseligt sammen, idet det
ikke ville være muligt at spille en rolle frontstage, hvis det ikke var muligt at gemme
aspekter vedrørende sin egen person backstage. I så fald ville der ikke være tale om en
egentlig strategi eller skuespil for en persons ageren, fordi denne så ville være til stede i al
sin magt og vælde og dermed ikke ville kunne lave en strategisk fremstilling af sig selv i
forhold til situationen.

5.2. Skuespil
Ifølge Goffman er enhver interaktion mennesker imellem et skuespil. I enhver relation vil
der være normer, der dikterer, hvilken roller vi hver især spiller i den pågældende kontekst.
Disse roller vil være os påduttet fra samfundsside af og eksisterer som en form for ramme
eller et regelsæt om, hvordan vi hver især bør opføre os i en given situation.

”Goffmans fokus på hverdagslivets ritualer viser den indbyrdes afhængighed mellem
selvet, de mange roller, individet spiller i hverdagen, og det sociale liv med dets orden og
indlejrede moral” 31

Skuespillet er så at sige den kontekst, vi befinder os i og som styrer, hvilken rolle vi har,
hvilke replikker vi forventes at sige, hvilke rekvisitter vi forventes at benytte os af osv.
Skuespillet sætter den umiddelbare scene, mens de implicerede aktører, både politikeren,
politikerens modstandere og vælgerne, i virkeligheden sætter den egentlige scene, idet
aktørerne qua deres måde at agere på i den givne situation er med til at definere deres
indbyrdes rollefordeling. En politiker kan f.eks. miste sin rolle som en troværdig politiker,
hvis vælgerne ikke anser vedkommende for at være troværdig i sin udførelse af rollen som
30
31

Gregersen, Bo (1975) S. 65
Villadsen, Kasper og Nanna Mik-Meyer (2007) S. 49. l. 7-10

25

politiker. Dette kan være tilfældet, hvis den pågældende politiker opfører sig på en måde,
som de andre aktører ikke synes stemmer overens med deres opfattelse af, hvordan en
politiker bør opføre sig.

I dette projekt vil skuespillet finde sted på en frontstage, hvor VS spiller en rolle som
politisk leder for SF og derfor optræder og udtaler sig i henhold til de regler, den
pågældende rolle udstikker og hvor publikum, der i dette skuespil er vælgerne, reagerer på
skuespil, de ser på scenen. Skuespillet er altså hele den interaktion, der foregår.

5.3. Roller
Når Goffman taler om roller og rolle-tagning, taler han om, at der i enhver samhandling vil
være nogle givne roller, som samfundet/situationen giver det enkelte menneske i den
pågældende situation, og som vil være styrende for udfaldet af den givne kontekst 32. Denne
tankegang findes også i den traditionelle rolleteori, men hvor der i den traditionelle
rolleteori ikke er findes nogle muligheder for ikke at påtage sig den rolle, den givne
situation har pålagt en, giver Goffmans rolleteori spillerum for det enkelte menneske til at
fravælge en given rolle:

”Iflg. Den traditionelle rolleteori må individet fatalistisk overtage sin situationsbestemte
rolle. Goffman har andre muligheder: han kan vælge slet ikke at påtage sig rollen, eller at
gå 100 % op i den, han kan vise rolledistance eller udtrykke andre identiteter end dem, som
stilles til rådighed i det situationsbestemte selv” 33.

Ifølge Goffman vil det enkelte individ i en samhandling altså have muligheden for, til en
hvis grad at vælge, hvilken rolle, han vil spille i en given situation og dermed selv kunne
bestemme, om vedkommende vil deltage i den rolle, som den pågældende situation ellers
har tildelt ham. Det er med andre ord muligt for det enkelte individ i en given situation at
vælge, om vedkommende vil opretholde sin egen rolle eller i stedet spille en anden rolle i
den givne kontekst. Denne mulighed for at fravælge at spille den rolle, man er blevet givet
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af samfundet/situationen, giver dermed mulighed for at skabe kaos i en given samhandling,
da det enkelte individ dermed vil kunne fratage de andre involverede at spille de roller, som
de er blevet givet af samfundet. Goffmans rolleteori giver dermed mulighed at det
pågældende skuespil mislykkedes. Men Goffman pointerer samtidig, at det enkelte individ
ikke kan spille en hvilken som helt selvvalgt rolle i et skuespil:

…”Men ikke frit, kun som lån fra samfundet, et lån, der i grunden kun er lån fra andre
roller han spiller eller har spillet uden for det aktuelle møde. Han skaber ikke noget,
udtrykker ikke noget nyt om sig selv; den individualitet, han stykker sammen af lån fra
samfundet, vil altid være en kopi af samfundets-selver eller møde-selver, og aldrig hans
eget oprindelige, ægte eller autentiske selv” 34

Der er altså ikke en mulighed for det enkelte menneske at spille en hvilken som helt given
rolle, men i stedet være et udtryk fra andre roller i samfundet, som han selv spiller eller har
spillet i en anden given kontekst. Enhver påtagen rolle vil altså ikke være udtryk for den
pågældende persons ægte eller autentiske selv, men i stedet ”blot” en rolle, som spilles i
andre situationer. Mennesket vil altså aldrig kunne sætte sig fuldstændig ud over den
generelle samfundsorden og dermed ganske vist have muligheden for selv at vælge, om
man vil spille den rolle, man er blevet pålagt i en given situation, men ikke have mulighed
for at skabe noget nyt eller udtrykke noget nyt om sig selv, idet han stadig vil være
underlagt samfundet.

5.4. Optræden/forestillinger (preformances)
”Optræden eller forestilling defineres som den del af individets aktivitet, som finder
sted kendetegnet ved vedkommendes kontinuerlige tilstedeværelse foran en gruppe
tilskuere og som har en vis indflydelse på disse tilskuere” 35

En optræden er altså, det rollespil, som de enkelte medvirkende individer hver især
lægger for dagen i enhver interaktion. Man adskiller altså begrebet roller og optræden,
idet der under begrebet roller vil blive taget stilling til, hvilken rolle, man fremfører.
Begrebet Optræden eller performances dækker altså ikke over at finde ud af, hvilken
34
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rolle, der er i spil, men udelukkende over, hvordan denne rolle rent faktisk bliver
spillet:

”en optræden er altså det ”spil”, der opføres med en række medvirkende, som forsøger
at overbevise hinanden om, at de faktisk er dem, de udgiver sig for at være, og at
forholdene omkring det sociale møde i øvrigt er, hvad de ser ud til at være” 36.

At der altid vil være tale om en fremførelse af en given rolle, ligger implicit i Goffmans
dramaturgi. At der i det hele taget er tale om, at man optræder er ”grundlæggende, at
man ønsker at afgive et bestemt indtryk til andre tilstedeværende, at man som
skuespiller påtager sig en bestemt rolle, til hvilken der hører såvel forventninger og
forpligtelser.” 37.

Men begrebet optræden dækker over mere end det enkelte individs forsøg på at
fremstille sig selv i et så flatterende lys som muligt i forhold til den konkrete situation.
Begrebet optræden er samtidig dækkende for, den optræden, der foregår imellem de
implicerede parter:

”Under

udfoldelsen

af

det

dramaturgiske

perspektiv

henleder

Goffman

opmærksomheden på, at optræden ikke blot drejer sig om den enkelte deltagers
selvpræsentation. En sådan opfattelse vil tilsløre vigtige forskelle, hvad angår den
funktion, optrædenen har for samhandlingen som helhed. Vi vil nemlig opdage, at de
optrædendes personlige facade ikke blot anvendes med det formål at stille den
pågældende i et favorabelt lys, men at hans ydre (appearance) og hans manerer
(manners) kan have betydning for noget, som er større end ham selv, for en større
scene” 38

At der er tale om en optræden er altså et af de bærende elementer for, at der
overhovedet kan tales om et skuespil med roller osv.

36

Jacobsen, Michael Hviid og Søren Kristensen (2002) s. 97 l. 22-25
Ibid. s. 97 l. 22-25
38
Jacobsen, Michael Hviid og Søren Kristensen (2002) . s. 98 l. 19-27.
37

28

5.5. Selvmodsigende roller (discrepant roles)
At have selvmodsigende roller betyder, at en person på er en del af publikum og en del af
det skuespil, der foregår frontstage. At have en selvmodsigende rolle, kan være farligt for
den det skuespil, der spilles frontstage, idet ”personer, der er havnet i selvmodsigende
roller, er med Goffmans ord personer, ”der kender holdets hemmeligheder samt grundlaget
for og truslerne mod dets privilegerede statur”” 39. Problematikken er netop, at en person,
der har en selvmodsigende rolle vil have indsigt i alt, der foregår backstage (og som ellers
ikke er tydeligt for publikum) fordi denne person, samtidig er en del af den frontstage og
backstage, der foregår. En person, i en selvmodsigende rolle vil kunne afsløre de ting, der
holdes skjult backstage og dermed risikerer den frontstage, som der søges opretholdt i
skuespillet at falde fra hinanden.

5.6. Kommunikation uden for rollen (communication out of character)
At udøve kommunikation uden for rollen handler om, at en skuespiller benytter sig af
”ekspressive udtryk, som falder uden for rammen, forstået på den måde, at de ikke hører
naturligt hjemme i den optræden, som holdet samarbejder om” 40

At udøve kommunikation uden for rollen handler altså om, at de optrædende kan stå i en
situation, hvor de udtrykker eller kommunikerer noget, som ikke er en del af rolle, som
situationen har givet en og som er vigtig del af den situation, holdet samarbejder om at
opretholde.

”Goffman påpeger, at vi som optrædende altid er involveret i såvel kommunikation inden
for som uden for rollen, og at man som optrædende i denne balancegang må træde varsomt,
således at den officielle kode ikke bringes i tvivl. Omvendt gør han også opmærksom på, at
kommunikation uden for rollen netop kan fungere som en måde, hvorpå man signalere
ønske om overgang til en anden ramme, til en anden samhandlingskonsensus.” 41

Enhver optrædende skuespiller vil altså i løbet af sin fremførelse af sin rolle, at
kommunikere noget ud til publikum, der ikke er en naturlig del af denne rolle, og at den
39

Ibid. s. 101
Jacobsen, Michael Hviid og Søren Kristensen (2002) s. 101 l. 19-22
41
Ibid. s. 101 l. 37 + s. 102 l. 1-7
40

29

enkelte skuespiller derfor er nødt til at være sig sin kommunikation yderst bevidst, sådan at
den optrædendes kommunikation uden for rollen ikke er direkte til skade for selve
fremførelsen på scenen, fordi dette derved ville kunne resultere i, at hele skuespillet ville
være genstand for et sammenbrud. Selvom kommunikation uden for rollen derfor kan være
decideret ødelæggende for skuespillet som helhed, er det det dog ikke nødvendigvis.

5.7. Hold (teams)
”Goffman definerer begrebet hold som enhver samling af individer, der samarbejder
om iscenesættelsen af en enkelt rutine” 42.

Holdet er samtlige de involverede individer i en interaktion, da disse i samspil med
hinanden ikke blot skal samarbejde om at definere situationen, men også samarbejde
om at spille deres roller i overensstemmelse med situationen, som de er blevet enige
om. Samtidig opretholder de sammen en bestemt situationsdefinition over for dem, der
står udenfor og beskytter dermed i fællesskab situationen fra sammenbrud, ved bl.a. at
holde visse dele af situationen:

”Holdet er de skuespillere på scenen, der indgår i det, vi kan kalde for et dramatisk
samarbejde. Langt de fleste af os er med på et eller flere hold og vi deltager derfor alle i
større eller mindre udstrækning i dette drama. Den overvejende del af de optrædener, vi
deltager i, er altså ikke enkeltmandspræsentationer, men er koordinerede holdindsatser,
hvor mennesker i fællesskab holder samhandlingen i gang og opretholder den fælles tro
på virkeligheden, som den fremtræder for dem” 43.

Ifølge Goffman er alle de involverede parter, der vælger at spille deres
situationsdefinerede roller, og som derved accepterer den situationsdefinition, der er
blevet fastlagt en del af holdet
”Et hold, siger Goffman, arbejder i høj grad sammen om at præsentere et bestemt
billede af sig selv over for publikum, og holdet har visse hemmeligheder, som kommer
til udtryk på bagscenen” (backstage) 44
42
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Goffman forklarer selv begrebet hold således:”in general, those who participate in the
activity that occurs in a social establishment become members of a team when they cooperate together to present their activity in a particular light” 45.

De enkelte individer samarbejder som et hold, med at opretholde den situation, der er
blevet defineret og spille deres individuelle roller i overensstemmelse med denne
situationsdefinition. Men holdet samarbejder også om et andet mål, nemlig ”at
opretholde en bestemt definition af situationen over for dem, der står udenfor” 46.

De implicerede personer samarbejder først og fremmest om at blive enige om en
definition af situationen og derefter om at opretholde denne. Holdet samarbejder med
andre ord om at spille de roller, de er blevet givet 47, alt imens de forsøger at fastholde
situationsdefinitionen ved sammen at holde udenforstående væk fra situationens
backstage, da de ting, der findes her, vil kunne få hele situationen til at bryde sammen.
For at sikre situationen, opereres der med begrebet holdledere, der iscenesætter
begivenhedernes gang og sikrer, at alt går op i en højere enhed:
”Disse hold, som giver associationer til sportsverdenen, ledes af holdledere, der er de
store iscenesættere af begivenhedernes gang og helt centrale for videreførelsen af troen
på den sociale situation” 48.
Holdlederne har overordnet set to funktioner 49:
1) At styre begivenhedernes gang og bringe de optrædende tilbage i rollen, hvis de
fejler eller falder uden for.
2) At tildele de roller, der skal spilles, til de mest hensigtsmæssige personer, for
derved at opnå en så ordentlig og problemfri optræden som muligt.

5.8. Indtryksstyringens kunst (the arts of impression management)
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I forbindelse med fremførelsen af den definerede situation ønsker de implicerede folk, der
spiller en rolle i dette skuespil, ikke at denne fremførelse skal mislykkedes, og at det
pågældende skuespil dermed oplever et sammenbrud. De enkelte skuespillere samarbejder
derfor som tidligere nævnt i punkt 4.8 i hold på at opretholde den valgte
situationsdefinition. For at undgå at situationen lider sammenbrud, er de optrædende
”forpligtede til at kontrollere de indtryk, der udsendes med henblik på at undgå pinligheder
og sammenbrud i det sociale møde. Styring eller kontrol af indtryk sigter altså mod at
undgå, hvad Goffman kalder for forestillingssammenbrud (performance disruption) 50

Dette ønske om og forsøg på indtryksstyring handler ifølge Goffman om tre forskellige
aspekter af denne styring:

”Det handler her for det første om ikke at røbe holdets hemmeligheder over for publikum,
at udvise dramaturgisk loyalitet (dramaturgical loyalty) og for det andet om at opretholde
indtrykket af et vist intellektuelt og emotionelt engagement i sine handlinger uden dog at
lade sig rive med for på den måde at ødelægge en vellykket optræden, at udvise
dramaturgisk disciplin (dramaturgical discipline). For det tredje må den optrædende udvise
en evne til at tænke sig om og være fremsynet og hele tiden overveje, hvordan optrædenen
bedst gribes an, at udvise dramaturgisk omtanke (dramaturgical circumspection)” 51.

Derudover opererer Goffman med endnu et aspekt af styringen af indtrykket, kaldet
taktfuld uopmærksomhed. Jeg vil her gennemgå disse forskellige aspekter af
indtryksstyringens kunst.

5.8.1.

Taktfuld uopmærksomhed (tactful inattention)

Når de implicerede personer spiller deres roller, vil der altid være risiko for, at der trædes
ved siden af i løbet af skuespillet. Hvor de andre aspekter af indtryksstyring handler om de
implicerede skuespilleres måder at undgå et sammenbrud af den pågældende Frontstage,
handler Goffmans begreb om taktfuld uopmærksomhed om de forsøg på indtryksstyring og
dermed om de forsøg på at undgå et sammenbrud af skuespillet, der foregår fra publikum
50
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til skuespillerne. Publikum kan også have interesse i at opretholde den definerede situation
og kan derfor vælge bevidst ”at undgå at se”. Det går kort og godt ud på, at publikum
bevidst vælger ikke at bemærke ”den optrædendes fejltrin og undgår at konfrontere ham
eller hende med de selvmodsigelser, der uundgåeligt produceres under optrædenen” 52.
På den måde opretholdes situationen, da publikummet vælger ikke at se de fejl, som
skuespillerne begår på scenen, og dermed får publikum ikke indblik i, hvad der foregår
backstage, men fokuserer i stedet på at opretholde og beskytte de roller og den situation,
som der spilles frontstage. Goffman udtrykker selv begrebet taktfuld uopmærksomhed på
følgende måde:

Denne taktfuldhed fra publikumsside skal dog samtidig tydeligt værdsættes fra
skuespillerne. Dette beskrives via Goffmans begreb om, at det er påkrævet at reagere
taktfuldt på taktfuldheden (tact regarding tact) og handler om, at publikum er påkrævet at
reagere taktfuldt på publikums taktfuldhed og give noget til gengæld for denne beskyttelse
af skuespillernes skuespil.

5.8.1.1.At reagere taktfuldt på taktfuldheden (tact regarding tact)
Goffman forklarer selv at, ”it is apparent that if the audience is to employ tact on the
performer’s behalf, the performer must act in such a way as to make the rendering of this
assistance possible” 53.

Skuespillerne skal altså, med andre ord, gøre det muligt for dem selv, at rette ind i forhold
til de fejl, der opstår og være opmærksom på, hvornår publikum mener, den enkelte
skuespiller begår fejl i sin optræden og være i stand til at ændre disse løbende:

”First the performer must be sensitive to hints and ready to take them, for it is through the
hints that the audience can warn the performer that his show is unacceptable and that he
had better modify it quickly if the situation is to be saved” 54.
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Skulle en skuespiller begå fejl i sin rolle, men ikke have opfanget signalerne på dette fra
publikum, er det denne skuespillers pligt at rette op på fejlene så hurtigt som muligt og
”undgå at ”bringe sig selv i situationer, der selv ikke med de mest effektfulde midler kan
rettes op” 55 Goffman udtrykker det selv således:

“Secondly, if the performer is to misrepresent the facts in any way, he must do so in
accordance with the etiquette for misrepresentation; he must leave himself in a position
from which even the lamest excuse and the most co-operative audience cannot extricate
him” 56.

6. Er et partiprogram en del af samtiden?
- En gennemgang af begrebet politisk marketing
For at gennemføre et partis politik er det nødvendigt for et parti at opnå det politiske flertal,
enten alene eller i en koalition og dermed få magten til at kunne gennemføre partiets
politik. Denne magt går gennem borgerne, der i deres egenskab af vælgere bestemmer
hvilke partier, der skal have det politiske flertal. Det er derfor i ethvert politisk partis
interesse at få vælgerne til at stemme på deres parti. For at få vælgernes stemmer skal et
politisk partiprogram appellere til vælgerne. Vælgerne skal være enige i det pågældende
partis planer for Danmarks fremtid. Men helliger målet midlet?
Er det vigtigere at opnå det politiske flertal end at holde fast i partiets oprindelige ideologi?
Er partipolitik blevet en vare i et supermarked, der ændres efter kundernes (vælgernes)
præferencer? Jeg vil redegøre for denne tese under dette punkt.

6.1. Opbygning
Jeg har valgt at opdele punktet i følgende tre underpunkter: 5. 2 Fagre nye politiske
verden, hvor jeg vil redegøre for den ændring af samfundet, der er sket. Derefter vil jeg, i
næste underpunkt, kaldet 5.3 professionaliseringen af den politiske kommunikation,
redegøre
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kommunikation. Slutteligt vil jeg i underpunktet 5.4 personificeringen af den politiske
kommunikation redegøre for, hvordan den politiske kommunikation har ændret sig til at
være mere end reklamespots og pressemeddelelser, og hvor den enkelte politikers
personlige profil bruges aktivt i kampen om vælgerne. Jeg har valgt denne opbygning, fordi
jeg mener, at den ændring af den politiske dagsorden og dermed også af den politiske
kommunikation, som jeg mener, der har fundet sted, er en direkte konsekvens af en ændret
samfundsorden og fordi denne leder mig direkte videre, hvordan SF iscenesætter sig. .

6.2. Fagre nye politiske verden
Forudsætningerne for at vinde et valg har gennem tiden ændret sig, fordi samfundet har
ændret sig. Vi lever i dag i en verden, hvor ens politiske overbevisning ikke længere
nedarves fra far til søn via det sociale lag, man fødes i. Og dermed er der grobund for at
påvirke den enkelte vælger. Men da vi samtidig også lever i en verden bestående af så
uendeligt mange forskellige valgmuligheder i alle livets henseender, bliver alt en måde at
kunne iscenesætte os selv på. Denne jagt på iscenesættelse gør sig også gældende hos
nutidens politiske partier:

”Hvor politik tidligere handlede om, at man havde en sag at kæmpe for, hvor rationelle
argumenter ledte til den bedste løsning, orienterer vi os nu efter, hvilken identitet, et parti
eller en interesseorganisation udtrykker. Politik er blevet et livsstilsanliggende” 57.

Derfor bliver politik endnu et område, hvor den enkelte vælger via sin stemme kan
iscenesætte sig selv. Dette ses bl.a. på selviscenesættelsens højborg Facebook, hvor man
kan få indsat et partis logo i bunden af sit profilbillede og dermed vise sine Facebookvenner, hvilket parti man støtter, og hvor man kan blive ”venner” med politikerne.

Vores forbrugerorienterede verden er nu nået til alle aspekter af samfundet, og politiske
partier benytter sig derfor, ligesom almindelige virksomheder, af marketing for at opnå
vælgernes stemmer 58. Vælgerne vælger at stemme på det parti, som tiltaler dem mest og
med tiltaler, mener jeg ikke udelukkende den politiske dagsorden, som ethvert politisk parti
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forsøger at sætte, men i høj grad også det brand en given vælger bliver en del af ved at
stemme på et parti. 59
De enkelte politiske partier brander ikke bare forskellige udgaver af Danmark.
Men også forskellige livssyn. - som vælgerne ved at stemme på det pågældende parti håber
på at blive en del af.
Politik er blevet endnu en måde at udøve selviscenesættelse på

”I stedet for at lede efter en essens bliver vores kultur præget af en iscenesættelse.
Det afgørende for teatraliteten er, at den implicerer en (skue-)spiller og et publikum,
og et af kriterierne for eksistensen af symbolpolitik er jo netop, at den udføres med
bevidstheden om en modtager. Vi lever i iscenesættelsens årti og har vænnet os til,
at andres blikke hviler på os; blikke der har afgørende indflydelse på, hvordan vi ser
os selv” 60.

Denne søgen efter iscenesættelse resulterer i, at diverse firmaer og virksomheder
forsøger at skabe en iscenesættelse af deres produkter, som kunderne kan blive en
del af ved at købe et pågældende produkt. Denne forbrugsorienterede verden
påvirker også det politiske felt, da de politiske partier ikke bare skal kæmpe om
medierne og kundernes/vælgernes opmærksomhed på linje med almindelige
firmaer, men også bliver en del af iscenesættelsen og dermed også søger at
udtrykke en iscenesættelse af deres politiske parti, som vælgerne ønsker at
identificere sig med. De fleste politiske partier opsøger derfor på linje med
almindelige virksomheder professionelle kommunikatører for at sikre, at det
enkelte partis kommunikation kan fastholde vælgernes opmærksomhed og give
vælgerne det brand, den form for iscenesættelse, som den enkelte vælger ønsker at
være en del af. Politisk marketing er blevet en integreret del af den politiske
verden, hvor inspirationen er Barack Obamas præsidentkampagne, der er langt
mere omfattende end den politiske marketing, der foregår i Danmark 61.

6.3. Professionaliseringen af den politiske kommunikation
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Nutidens politiske partier kæmper om vælgernes opmærksomhed i en forbrugsorienteret
verden, hvor reklamer, brands og selviscenesættelse har overtaget dagsordenen. De
politiske partier er derfor nødt til at hyle med de ulve, de er i blandt, for at kapre
medieomtale og trænge igennem med det enkelte partis politiske mærkesager. Der bruges
millioner på forskellige reklamer, hvor de politiske partier opererer på lige fod med diverse
private virksomheder om befolkningens opmærksomhed.

De reklamerede budskaber skal sidde lige i skabet, for det er svært at overdøve de andre
produkters/partiers markedsføring, det være sig både andre politiske partier og almindelige
reklamer, og derudover er reklameplads dyrt. Der skal nurses om vælgerne i samme grad,
som de private virksomheder præsterer, og derfor er professionel kommunikation et absolut
must for ethvert politisk parti 62. De politiske budskaber skal sælges ordentligt, hvis
vælgerne skal købe dem og betale med deres stemme ved et valg.

Derfor benytter de enkelte politiske partier sig i højere grad af andre medier end de
klassiske avisannoncer og tv-spots. Vi oplever, at ”Det Radikale Venstre arrangerer hippe
fester, Naser Khader meddeler eksklusivt til sine venner over Facebook, at han melder sig
ind i Det Konservative Folkeparti, Lars Løkke Rasmussen beretter om sine cykelture på
Twitter og Helle Thorning-Schmidt toner frem på sit eget helle tv. Alle eksempler på, at
politikerne søger at skabe en mere personlig kontakt med vælgerne” 63
Men denne personlige kontakt er ikke den eneste faktor, når de enkelte politikere forsøger
at iscenesætte deres person på den politiske arena.

”Den absolut vigtigste forudsætning for at man skal kunne tale om politisk marketing er at
der skal være noget at vælge imellem, at vælgerne har en mulighed for at stemme på et
parti eller en kandidat som konkurrerer med i det mindste én anden kandidat eller ét andet
parti. Politisk marketing hænger således uløseligt sammen med en vestlig demokratisk
parlamentarisme” 64
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Den politiske marketing er altså ikke blot et spørgsmål om at iscenesætte sit eget parti. Det
er en nødvendighed, at der findes andre partier og andre politiske personer, som man kan
tage afstand fra. Når de enkelte politikere benytter sig af de samme internetbaserede
værktøjer for at få vælgernes opmærksomhed, er det derfor af stor vigtighed at kunne skille
sig ud fra de andre, at kunne skabe en modpol til ens eget politiske ståsted for på den måde
at skabe et ”fjendebillede” af, hvorfor det er så vigtigt, at netop den pågældende politiker
får ens stemme. Derfor markerer de enkelte politikere sig i forhold til deres politiske
modstandere ud fra en forhåbning om, at deres kommunikation til vælgerne om, at det vil
gå Danmark ilde, at hvis det andet hold politikere får magten, Når der er tale om politisk
marketing, er det mindst ligeså vigtigt, hvad ens politiske modstandere forsøger at
iscenesætte sig selv om, som det er, hvordan den enkelte politiker forsøger at iscenesætte
sig selv. I forbindelse med denne kamp om iscenesættelsen af ens eget parti, har diverse
politiske partier hyret såkaldte spindoktorer.

Med begrebet spindoktor ”sigtes der til personer med kommunikationskompetence tæt på
den politiske ledelse i et politisk parti. Deres opgave er gennem intensiv kontakt med
journalister at give en historie det rigtige ”spin”, den rigtige drejning – set i forhold til
partiledelsens interesserer” 65.

Det er alment brugt blandt de politiske partier i USA at hyre professionel kommunikativ
hjælp til at sikre den politiske kommunikation, og det har været det længe. Men, ”mange
nævner Storbritannien som det første land hvor man anvendte politisk marketing, nemlig
hos de konservative i 1959, men Belgien og Frankrig som de næste i 1965” 66

“I Europa slog begrebet især igennem, da det britiske arbejderparti under navnet New
Labour i 1997 vandt regeringsmagten, bl.a. på baggrund af en heftig oprustning af den
politiske kommunikation. I spidsen for denne oprustning stod Tony Blairs
presserådgiver/spindoktor Alistair Campbell, som i lang tid formåede at styre
mediedagsordenen og holde sin chef ude af mediemæssigt uvejr” 67
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Venstres formand Anders Fogh Rasmussen bliver introduceret til denne nye politiske
tilgang til vælgerne af Søren Pind, der låner ham ”The unfinished revolution” af Phillip
Gould, en af Blairs nærmeste rådgivere. 68

Andre politiske partier i Danmark hopper også med på bølgen, og SF vælger lidt senere
også at benytte af politisk marketing. Jeg vil komme nærmere ind på dette i
analyseafsnittet.

Den kontinuerlige kamp om vælgerne foregår i dag i lagt flere medier end tidligere, og en
stor del af markedsføringen går i langt højere grad end tidligere på de enkelte politikere og
deres personlige profil.
Denne udvikling kommer sig af, at ”En stor gruppe af vælgerne sætter deres kryds et nyt
sted ved hvert valg, og hvad der lige får dem til at flytte blyanten fra det ene parti til det
andet, kan meget vel være begrundet i stil. Et tema i den her sammenhæng er, at politisk
stil og indhold gerne skal gå hånd i hånd. Det er, når der opstår et modsætningsforhold
mellem politikerens, partiets eller organisationens stil og det, som han, hun det eller den
repræsenterer.” 69

Når ”en hel del vælgere beslutter først, hvor de vil sætte deres kryds, når de står i
stemmeboksen” 70 og dermed ikke er konsekvente i deres valg af politisk parti at stemme
på, må det derfor være af stadig større vigtighed for de enkelte partier at fange disse usikre
vælgere, naturligvis af den åbenlyse grund, at disse usikre vælgere kan afgøre udfaldet ved
et valg, men også fordi det umiddelbart kunne se ud som om, at disse vælgere i kraft af
deres manglende politiske tilhørsforhold må være lettere at få fat på.
At fange disse usikre vælgere kræver ikke de samme gennemgående politiske udmeldinger,
men ser i højere grad ud til at komme an på enkelte sager- også kendt som symbolpolitik.
Samtidig er det på sin vis sværere at overbevise disse usikre vælgere om, hvor de skal sætte
deres kryds, fordi samtlige politiske partier vil kæmpe om disse letpåvirkelige, usikre
vælgeres gunst.
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”Branding er et af de områder, som politisk marketing introducerer i politik, fordi godt tre
ud af ti vælgere skifter parti ved hvert valg, og rigtig mange står tvivlende på perronen
under en valgkamp 71

Der vil med andre ord være mange om buddet, og derfor vil såkaldte populistiske
udmeldinger, hvor de enkelte partier kan udtale sig om konkrete og gerne medieomtalte
sager være i høj kurs; alle politiske partier vil forsøge at kapre de såkaldte tvivlere, ved at
komme med konkrete politiske løsninger på enkeltstående sager, som skal overbevise
tvivlerne om, at netop deres parti er det bedst egnede til at styre Danmark og derfor
fortjener tvivlerens stemme. De politiske partier køber sig derfor ikke bare til professionelt
udseende reklamer såvel som professionel hjælp med at kommunikere de politiske
budskaber ud til vælgerne. I kampen om vælgerne, bliver det en nødvendighed at vide,
hvad vælgerne vil have, og hvem de potentielle usikre vælgere er.

De politiske partier køber sig derfor til information om den enkelte vælger. En velkendt og
brugt instrument i denne sammenhæng er et program kaldet geomatric. Dette program gør
det muligt for det enkelte parti og de enkelte partimedlemmer at se, hvor de potentielle
vælgere bor. Programmet er udformet på en sådan måde, at partiet ved at klikke på et
boligområde kan få informationer om, hvem der er potentielle vælgere, alder på denne
vælger og andre informationer om den pågældende vælger, der gør det muligt for de
politiske partier at skræddersy henvendelser fra den politiske scene, der passer perfekt til,
hvad denne enkelte potentielle vælgers mærkesager og interesseområder er. Jeg vil komme
nærmere ind på, hvordan SF konkret bruger dette program senere i projektet. At det er
blevet normal praksis at benytte sig af disse måder at få information om vælgerne på,
kommer til udtryk i følgende citat af Sigge Winther Nielsen, der underviser i politisk
marketing:

”Konturerne af en politisk praksis er ved at blive dannet. En praksis hvor partierne i højere
grad er begyndt at bruge meningsmålinger til at designe politikker for at kunne positionere
sig på det politiske marked” 72
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De politiske partier får via disse meningsmålinger en indikation om, hvad fokusgrupperne,
mener om forskellige områder og dermed får det enkelte politiske parti et unikt indblik i sin
segmenterede målgruppe. Udviklingen i samfundet betyder, at vælgerne især efterspørger
politikere, som de kan forholde sig til. Der laves meningsmålinger om, hvilken politikere
vælgerne helst vil drikke øl med i et festligt lag, hvilket mere siger noget om den enkelte
politikers personlige profil end om det politiske håndværk., som den enkelte politiker
lægger for dagen. Den nye udvikling inden for det politiske felt er derfor ikke kun et
spørgsmål om, at der er sket en professionalisering af den politiske kommunikation, den
politiske kommunikation kører også i langt højere grad end tidligere set på det personlige
aspekt.

6.4. Personificeringen af den politiske kommunikation
De politiske ledere er blevet bærende elementer af partiets branding, som det tidligere er set
i den markedsorienterede verden, hvor kendte personer, mod en passende betaling, bliver et
varemærkes ansigt udadtil. Henrik Qvorstrup omtaler i sin artikel i bogen Helle eller
Løkke?:

”Politik er personer. Og det er blevet det mere og mere. Hvad politikerne og deres
rådgivere i øvrigt er sig pinligt bevidst. For nok synger de fleste af dem med på den rituelle
klagesang over, hvor personorienteret den politiske journalistik er blevet. Det afholder dem
dog ingenlunde fra at indgå i netop de mediesammenhænge, de hævder at afsky. Og
danskernes kryds er i høj grad påvirket af, hvorvidt partiernes ledere har troværdighed, er i
besiddelse af lederegenskaber, evner at kommunikere – hvorvidt de i det hele taget er
nogle, vi grundlæggende kan lide.” 73.

Fordi politik dermed, ifølge Henrik Qvorstrup er blevet et spørgsmål om, hvilke politikere
vi kan lide og finder sympatiske, bliver politik et spørgsmål om de enkelte politikere og
især om partiformændene, fordi de fungerer som frontfigurer for selve partiet. Derfor er det
især partiformændene (og forkvinderne), der skaber deres partis iscenesættelse. Og det er
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bestemt ikke længere nok at være et kendt ansigt i befolkningen, hvis den iscenesættelse,
som man ens person er en del af, ikke er positiv for ens parti.

Socialdemokratiernes leder, Helle Thorning-Schmidt måtte f.eks. indse at det ikke var nok
at være kendt som formand for partiet, hvis de ting, hun blev sat i forbindelse med ikke
umiddelbart stemte overens med den almene opfattelse af, hvad socialdemokraterne står for
i danskernes bevidsthed. Iscenesættelsen som ”Gucci-Helle” var ikke foreneligt med
prædikatet som leder af et såkaldt arbejderparti, og derfor måtte tasken væk fra vælgernes
bevidsthed:

”Så stærk er symboliseringen af Helle Thorning-Schmidt, at den eneste måde at komme af
med den på er ved at forsøge sig med en modsymbolisering. Så hvad var mere nærliggende
end at Helle Thorning-Schmidt satte sin taske på aktion, solgte den for 21.000 kr. og gav
pengene til børneafdelingen på Hillerød Sygehus med ordene, at nu var det på tide, at
tasken kom på efterløn” 74.

At Helle Thorning-Schmidt og Socialdemokraterne dermed følte det nødvendigt at sælge
tasken, give pengene til velgørenhed og få det omtalt i en landsdækkende aviser 75, er et
udtryk for, at interessen for et parti ikke længere handler om politisk tilhørsforhold, men
om symbolisering, iscenesættelse og om at brande såvel den førte politik som de
individuelle politikere på en måde, der gør dem attraktive i vælgernes øjne at bruge mere
energi på.
Selv efter dette mediestunt, klister tilnavnet ”Gucci-Helle” stadig til hendes person, og
derfor vil hun ikke længere fotograferes med dametasker under armen og stiller den bevidst
fra sig, når der skal tages pressebilleder 76. Og som samme bilag (4) viser, så er det ikke kun
Helle Thorning-Schmidt, der har travlt med at gennem visse aspekter af sin person væk fra
mediernes og dermed vælgernes opmærksomhed, backstage, ved at sørge for, at taksen ikke
er med frontstage. Det er ikke et spørgsmål om tasken i sig selv, men om det den
repræsenterer. Billedet af Lene Espersen liggende i hængekøje og nyde solen 77 ville ikke
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være et problem for hendes iscenesættelse som politiker, hvis hun ikke nu havde fået
tilnavnet ”Ferie-ministeren”. Præcis ligesom VS i selvsamme artikel sidder med en guitar
på skødet og ligner noget fra 70erne, selvom billedteksten lige vil nævne, at billedet altså er
kun er 6 år gammelt. Hele dette bilag er udtryk for, at de enkelte politikere alle som en,
også indeholder en iscenesættelse, som de ikke ønsker at offentligheden skal se, fordi den
ikke passer ind i den iscenesættelse, som de gerne vil fremstille sig selv i.
Fordi politik er blevet et spørgsmål om iscenesættelse, og fordi politikerne ikke selv er
herre over, hvordan de medierne fremstiller dem, vil der være elementer af deres
iscenesættelse frontstage, der kan være direkte ødelæggende for den iscenesættelse, de selv
og deres kommunikationsmedarbejdere forsøger at gøre gældende 78
Billeder af Villy Søvndal i dag ser f.eks. markant anderledes ud 79, fordi de først er en tur
rundt om photoshoppen.

Det samme har gjort sig gældende for Mogens Lykketoft, der måtte indse, at det ikke
fremmede hans politiske karriere, at han under folketingsvalget i 2005 havde barberet sit
gedeskæg af. Men at han tværtimod måtte forsvare denne barbering, fordi den blev læst
som symbol på, at han bevidst forsøgte at ændre sit udseende for derved at se mere egnet
ud som statsministerkandidat 80.

Denne besættelse af politikernes iscenesættelse er et udtryk for, at ”i horisonten kan vi
skimte fremkomsten af en helt ny type politiker. En politiker, der skal kunne meget mere
end tidligere, og som vil blive bedømt hårdere og på langt flere parametre. En politiker,
som på en og samme tid skal sælge sin politik såvel som sin personlighed” 81

Symbolpolitik handler, ifølge Mads Storgaard Jensen ”om, at markere sig i sager, der er
gode at profilere sine værdier og grundholdninger på, uden at man arbejder videre med
konkrete løsningsforslag. Og i en bredere forstand handler symbolpolitik også at markere
sig politik gennem udenompolitiske aktiviteter, der får én som person, parti eller
organisation til at fremstå mere menneskelig eller sympatisk, uden at der bliver kigget på
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ens holdninger og handlinger 82. Og hvis man som politisk frontfigur ikke leger med på
denne iscenesættelse, kan man ikke på samme måde komme i medierne og dermed mister
man en synlighed i det politiske landsskab. Eller som Thomas Møller Larsen i en artikel i
metroxpress skriver om politikerne og den iscenesættelse, der foregår: ”vær rockstjerne
eller skrub af!” 83

Det kan gå hen og blive et problem for den enkelte politiker og for det politiske indhold i
medierne, når det er symbolpolitik og iscenesættelsen af den enkelte politiker, der er
styrende for mediernes opmærksomhed og spalteplads. Hvis medierne interesserer sig mere
for Helle Thorning-Schmidts Gucci-taske end for, hvilken politik, der bliver gennemført på
Christiansborg, vil den almene danske befolkning følgelig også flytte sit fokus fra den
egentlige politik til enkeltmandssager. Dette går ud over danskernes generelle interesse for,
hvilken vej Danmark rent politisk er på vej hen:

For som politisk kommentator Henrik Qvorstrup skriver i sin artikel i bogen ”Helle eller
Løkke?: ”snakkede danskerne Afghanistan, økonomiske genopretningsplaner eller
integrationsproblemer hen over sommeren 2010? Nej, overhovedet ikke. Vi talte om
Thornings mands skatteforhold. Og vi talte om udenrigsministerens ferievaner. Om den
politiske substans var der ikke megen medieopmærksomhed. Af gode grunde: For intet i
partiernes politik har forandret sig. Og derfor kan sommerens dramatiske bevægelser i
meningsmålingerne kun forklares med én ting: Toppolitikerne som personer. Det kunne
flytte på meningsmålingerne” 84

Ifølge Henrik Qvorstrup, er det altså i høj grad personificeringen af den enkelte politiker,
der er styrende for et partis fremgang eller tilbagegang i meningsmålingerne, og dermed
bliver den iscenesættelse af de enkelte politikere, der foregår i nutidens politiske landskab,
en vigtig faktor i kampen om vælgerne og dermed om magten i Danmark.
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Mads Storgaard Jensen udtrykker i sin bog, ”Når politik bliver pop”, samme konklusion
om den politiske kommunikations udvikling i de senere år, nemlig at fokus ikke længere er
på den førte politik, men på de enkelte politikere og han opstiller tre skidt, som denne
udvikling har taget.

Det første skridt går på den symbolisering, som er blevet en integreret del af det politiske
felt og som har været en medvirkende årsag til, at den almene befolknings politiske
interesse ikke længere handler om den konkrete politik:

”At vi symboliserer, er nemlig en glidebane væk fra et fokus på politiske sager og
realpolitiske løsninger til en æstetisk vurdering af politik. Det første skridt på denne
glidebane handler altså om, at en politisk ide bliver brugt til at tilskrive en essens ved
afsenderen ” 85.

Der er altså, ifølge Mads Storgaard Jensen, tale om, at denne udvikling i den politiske
kommunikation går på afsenderen af den politiske kommunikation eller den politiske ide,
hvilket vil sige det enkelte politiske parti eller den politiker, i stedet for at det er den
pågældende politiske ide rent faktisk handler om, der er i fokus. Dette er i den dansk
politiske arena kommet til udtryk, når et politisk parti f.eks. tillægges motiver af et andet
politisk parti for at komme med et givent politisk udspil.

Denne udvikling inden for den politiske kommunikation, er derefter forsat, hvilket har
betydet, at måden at kommunikere politik er blevet et endnu større spørgsmål om
afsenderen af den politiske kommunikation og ikke af det, der kommunikeres:

”det andet skridt – og endnu længere væk fra det demokratiske ideal om en åben debat og
en rationel meningsudveksling – er, at vi ikke vurderer, hvad budskabet repræsenterer, men
hvad afsenderen repræsenterer. Vi har et bilede af afsenderen på forhånd, og dette billede
bestemmer, hvordan vi vurderer budskabet” 86.
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Ifølge Mads Storgaard Jensen er interessen både internt i det politiske felt og eksternt hos
medierne og vælgerne altså begrænset til, hvilket billede vi har af afsenderen i forvejen, et
billede der i forvejen er dannet af medierne og den iscenesættelse, som den enkelte
politiker har iscenesat sig selv om. Og denne udvikling ender, ifølge Mads Storgaard
Jensen i, at det politiske budskab bliver helt adskilt fra afsenderen:

Tredje skridt ”det tredje skridt består i helt at adskille afsender og budskab. Nu interesserer
det os ikke, hvad afsenderen har at sige. Det er afsenderens væsen alene, vi kigger på. Her
er budskabets indhold helt underordnet” 87.

Vi er altså nu nået hen til et sted, hvor det udelukkende er afsenderen, vi har fokus på,
hvilket naturligvis ikke fjerner fokus væk fra det politiske indhold, men samtidig er direkte
skadeligt for demokratiet. Dette kommer sig af, at det at opnå flertallet på Christiansborg,
ikke længere et spørgsmål om at have det mest rentable politiske projekt, men tværtimod,
må man næsten sige, handler den politiske debat udelukkende om de politiske debattører og
dermed om de enkelte politikeres evne til at iscenesætte sig selv på.

6.5. Delkonklusion
Vi lever i verden, der har ændret sig markant i den generelle kommunikation med
forbrugerne. Kommunikationen fra virksomhederne til forbrugerne bliver nu udformet af
professionelle kommunikatører, der forstår at benytte sig af forbrugerne ønske om at
iscenesætte sig selv. Dette behov udmønter sig i en personlig profilering af de enkelte
politiske frontfigurer. Vælgerne har et udtalt behov for at kunne identificere sig med de
enkelte politikere. Det er ikke længere tilstrækkeligt at være dygtig til det egentlige
politiske håndværk. Den enkelte politiker er nødt til at brande sin egen person for at kunne
trænge igennem i den massive mediestøj, der er blevet en naturlig del af hverdagen. Vi ser
derfor politikere deltage aktivt i diverse underholdningsprogrammer og pleje sine vælgere
gennem ved at være venner med dem på internetbaserede media, hvor den enkelte borger
har mulighed for at følge sin politiske ven i de daglige politiske og private gøremål det
være sig alt fra opdateringer fra politiske møder til aktiviteter af mere personlig art. Verden
87
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har ændret sig og med den også den politiske scene. Jeg vil komme nærmere ind på,
hvilken personificering, der har fundet sted i SF.

7. Hvem profilerer partiet?
Jeg vil i nedenstående afsnit se nærmere på den personificering, der har fundet sted i SF
gennem årene. Da dette speciale handler om den personificering, som har fundet sted under
VSs formandskab og altså startede ved hans tiltræden som formand for partiet i 2005, vil
jeg tage udgangspunkt i, hvilken personificering SF har været igennem siden 2005. Jeg vil
derudover under dette punkt komme ind på, hvilken iscenesættelse, der fandt sted under de
to formænd, der kom umiddelbart før VS, som formænd i SF: Holger K. Nielsen og Gert
Petersen. Jeg har valgt også at se nærmere på, hvilken iscenesættelse disse to tidligere
formænd stod for i deres formandsperiode, for derved at kunne få et indblik i, hvorvidt den
måde, VS har valgt at iscenesætte sig selv om parties frontfigur, er en ændring af den måde,
partiet tidligere iscenesatte sig selv og sine politiske frontfigurer på.

Jeg har valgt at begrænse min analyse af SF s tidligere formænd til kun at omhandle de 2
seneste formænd. Jeg har truffet dette valg, fordi jeg må denne måde kan bruge
iscenesættelsen af de to tidligere formænd som en baggrund at holde iscenesættelsen af VS
op imod, uden at hele dette punkts fokus bliver lagt på fortiden. Min analyse af de to
tidligere formænd er udelukkende lavet som baggrund for at lette analysen af VSs
iscenesættelse af sig selv som formænd. Det er altså VS og dennes iscenesættelse af SF ved
at bruge sig selv som frontfigur, der er det primære mål for analyse i dette afsnit, og som
jeg derfor vil gå mere i dybden med. Analysen af de to tidligere formænd er sekundær og
bruges udelukkende som baggrundsanalyse for analysen af VS og er derfor ikke nær då
dybdegående, da dette ville tage fokus væk fra specialets egentlige sigte: VS og den
iscenesættelse SF har været igennem siden 2005, da han tiltrådte som formand.

Jeg er interesseret i at undersøge den iscenesættelse, der foregår i nutiden, hvor samfundet,
som beskrevet i forrige punkt, er blevet mere personfikseret. Derfor mener jeg ikke, at det
ville give mig samme analytiske grundlag, hvis jeg inkluderede samtlige 4 formænd før
VS, da de to første formænd har været frontfigurer for SF i en helt anden type samfund, og
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at en sådan udvidet analyse derfor ikke ville være aktuel for mit projekt, der jo netop går på
iscenesættelsen af SF i denne nye ændrede samfundsorden. Jeg vil naturligvis tage højde
for de samfundsmæssige ændringer, der er sket i de 3 formænds virke. Det ville f.eks. virke
omsonst at gå ud fra, at Holger K. Nilsen og Gert Petersen har haft de samme muligheder
som VS for at benytte sig af visse former for iscenesættelse, da den verden, de forskellige
formænd har skullet agere i, ikke har været den samme, idet samtiden konstant ændrer sig.

7.1. Opbygning
Dette afsnit vil være opdelt på følgende måde: Jeg vil først gennemgå, hvilke parametre,
man kan vurdere politiske personer ud fra. Dette gøres ved hjælp af bogen ”Det politiske
superbrand”, under underpunktet Det politiske superbrands iscenesættelse. Jeg har valgt
at bruge de parametre ”det politiske superbrand” opstiller, fordi det er nødvendigt at kunne
bedømme de tre forskellige SF formænd ud fra en grundanalyse, der kan gennemgå
forskelle, ligheder mellem dem, samt hvilken type vælgere, de hver især henvender sig til.
Jeg har derudover valgt at benytte mig af ”det politiske superbrand”, fordi denne bog
opererer med politik i en forbrugerorienteret verden. Det gælder om at trænge igennem og
skille sig ud, og evnen til at gøre dette vurderes via bogens parametre.

Jeg vil derefter gennemgå de elementer, Erving Goffman opstiller i sin dramaturgi i
forbindelse med iscenesættelse af sig selv. Dette gøres under punktet Goffman og
iscenesættelse. Jeg har i mit teoriafsnit gennemgået Goffmans teori om dramaturgi og vil
derfor i dette afsnit, ikke gennemgå hele aspektet vedrørende Goffmans dramaturgi igen,
men i stedet sætte enkelte udvalgte elementer fra denne teori ind i en politisk iscenesat
kontekst. Jeg vil, før den egentlige analyse af henholdsvis Gert Petersen og Holger K.
Nielsen, lave en kort gennemgang af, hvordan den politiske samtid tog sig ud for hver af de
to tidligere formænd i den tid, de hver især var formænd for SF. Disse korte gennemgange
af de to politikeres samtid vil have deres eget afsnit. Afsnittet om Gert Petersens samtid vil
blive kaldt Gert Petersen og samtiden mens afsnittet om Holger K. Nielsens samtid
følgelig vil blive kaldt Holger K. Nielsen og samtiden.
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Jeg vil derefter, under underpunktet Gert Petersen og iscenesættelse gennemgå, hvordan
Gert Petersen iscenesatte sig selv om formand for SF. Dette gøres ud fra parametrene fra
”det politiske superbrand” og efter Goffmans dramaturgi. Derefter vil jeg benytte mig af
det samme teoretiske fundament til at gennemgå Holger K. Nielsens måde at iscenesætte
sig selv om formænd på. Dette sker under punktet Holger K. Nielsen og iscenesættelse.
Slutteligt vil jeg, under underpunktet VS og iscenesættelse, analysere VSs iscenesættelse
af sig selv som formand ud fra de samme teoretiske begreber, som i analysen af de to
tidligere formænd, samt se nærmere på, hvordan VS ellers har valgt at iscenesætte sig selv
og SF i forhold til den ændring, der er sket indenfor det politiske felt siden 2005 og som har
en direkte indflydelse på, hvordan denne iscenesættelse af hans person som frontfigur blev
modtaget blandt vælgerne. Jeg vil i forbindelse med min analyse af de 3 valgte formænd
for SF benytte mig dels af deres individuelle biografier, for at kunne tage stilling til deres
samtid, dels benytte mig af artikler og bøger, der omhandler den politiske scene generelt.

7.2. Det politiske superbrands iscenesættelse
Jeg vil i nedenstående afsnit gennemgå de forskellige politiske parametre, som en politisk
person, ifølge Mads Christian Ebbesen og Bo Bredsgaard Lund, der har forfattet bogen
”Det politiske superbrand” (2009) kan bedømmes efter, og som er vigtige kvaliteter at
besidde for at kunne brænde igennem som politisk person i kampen om vælgernes gunst.
Disse parametre er:
synlighed, strategisk kommunikation, politisk håndværk, visioner, troværdighed og
karisma. Der vil, grundet tidsintervallet og dermed en anden samtid for de forskellige SF
formænd, muligvis være enkelte parametre, som de to tidligere formænd for SF Gert
Petersen og Holger K. Nielsen måske ikke havde mulighed for at benytte sig af, eller som
ikke havde samme vigtighed, da den pågældende formand/ de pågældende formænd var
aktiv/aktive, men som er yderst vigtige i nutidens politiske landskab. Jeg vil lokalisere
disse og så vidt muligt tage højde for dem i min gennemgang af de forskellige formænd.

7.3. Synlighed
Parameteret synlighed er, ifølge bogens forfattere alt, når det kommer til at være et politisk
superbrand. Men for alle politikere er synlighed et vigtigt parameter og redskab, fordi
synlighed er et spørgsmål om kendskab og eftersom det er de færreste vælgere, der sætter
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deres kryds ved en kandidat, de ikke kender, er synlighed/kendskab til en politiker, en
vigtig forudsætning for at få stemmer. Men synlighed gør det naturligvis ikke alene for en
politisk person.
Hvis jeg ønskede at lave en gennemgang af flere nutidige politikeres synlighed, kunne jeg
passende se, i hvor høj grad politikerne havde været i medierne i forbindelse med
forskellige sager. Men da min gennemgang også inkluderer politikere, der var aktive før
Internettet, og fjernsynet blev allemandseje, er jeg nødt til at gribe parameteret synlighed
anderledes an. Jeg vil, i min gennemgang af de 3 valgte SF formænds synlighed, se på, om
de, hver især, har været i stand til at skabe opmærksomhed omkring deres person, og hvilke
mærkesager de enkelte formænd har haft. Jeg vil benytte mig af deres biografier, samt hvad
andre har skrevet om dem.

7.4. Strategisk kommunikation
Som politiker er det ikke nok at opnå synlighed i medierne. Enhver politisk person må
forstå, hvordan denne synlighed bedst håndteres, så den pågældende politiker bliver synlig
inden for de områder, vedkommende ønsker profilering og ikke i stedet bliver sat i
forbindelse med negativ omtale, hvilket resulterer i negativ synlighed. Hvorvidt en politisk
person mestrer parameteret strategisk kommunikation vurderes efter vedkommendes evne
til at undgå de negative sager og udelukkende få positiv medieomtale. Da dele af min
senere analyse vil inkludere tidligere formænd, hvis politiske omtale i nogen grad ligger
længere tilbage i tiden, vil jeg, under dette punkt af de to tidligere formænd, tage stilling til,
hvorvidt der har været flere positive historier end negative.
Dette gøres både via deres biografier, og hvilket indtryk der generelt er af dem i eftertiden.

7.5. Politisk håndværk
Politisk håndværk handler om at have kendskab til det politiske felt. Sagt på en anden måde
så handler politisk håndværk om at have styr på de faktuelle forhold, der er en del af den
politiske hverdag som f.eks. hvilke love, direktiver, bekendtgørelser osv., der er blevet
gennemført på et givent område. Politisk håndværk handler kort og godt om at kende den
politiske arena så godt, at man er i stand til at skabe politisk opbakning omkring et område,
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ved at vide hvilke knapper der skal trykkes på. Politisk håndværk kan ifølge bogens
forfattere gøres op i tre punkter:
1) en politikers evne til at få sine mandater til at arbejde for sig.
2) hvordan en minister har forvaltet ministerrollen.
3) at give sit parti større politisk indflydelse.
Da SF s formænd aldrig har været i besiddelse af ministerposter, vil jeg i min gennemgang
af dette parameter se bort fra bogens forfatteres 2. punkt. For at kunne analysere de
forskellige SF formænd indenfor dette parameter vil jeg se på, hvordan de forskellige
formænd har forvaltet deres politiske knowhow, og om dette har resulteret i en større
indflydelse til SF både rent politisk og medieomtalemæssigt.

7.6. Visioner
Parameteret visioner dækker over den enkelte politikers evne til at tænke stort og
fremadrettet. Det handler om, hvordan samfundet ”skal” se ud. De politiske visioner er i
høj grad bygget op omkring et partis politiske ideologi og handler om, hvordan partiet/den
enkelte politiker er i stand til at få partiets/den enkelte politikers politiske ideologi udført i
praksis.
For en politiker kan det være svært at få de politiske visioner ført ud i livet, fordi
ideologierne ikke besidder en let tilgængelig forklaringskraft. Det er med andre ord sværere
at trænge igennem og skabe konkrete politiske visioner, som vælgerne kan forstå.
Vælgerne er nemlig sjældent i besiddelse af en større viden om et enkelt område og kan
derfor have svært ved at tage stilling til eller forstå lange politiske udredninger vedrørende
et partis politiske ideologi. Dette er bl.a. en af grundende til, at nutidens politikere har lært
sig selv at tale i såkaldte one-liners, hvor et partis politik på et bestemt område bliver ”kogt
ned” til at kunne udtrykkes i en enkelt sætning. En anden grund til dette påbud om at tale i
korte sætninger er, at taletiden i medierne er begrænset, og at politikerne derfor ikke får
mulighed for at udtrykke sig særlig lang tid af gangen om et givent emne.

7.7. Troværdighed
Parameteret troværdighed handler om, hvad en politiker siger og står for, og om disse
bliver forsøgt gennemført. Det handler med andre ord om, hvorvidt vælgerne føler, at de
kan stole på det, den pågældende politiker siger. Hvis en politiker ikke anses for at være
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troværdig, og de ting han/hun siger ikke opfattes som andet end varm luft. vil vælgerne
ikke stemme på ham, og han vil dermed ikke blive valgt til et politisk erhverv.
Troværdighedsparametert er et interessant parameter, som ikke kun omhandler en politisk
persons politiske liv. Politikere er i langt højere grad end tidligere blevet rollemodeller for,
hvordan man ”bør” opføre sig. Hvis de politiske rollemodeller begår en større eller mindre
forseelse, risikerer de at miste vælgernes tillid til, at de er egnede til at tage politiske
beslutninger på vegne af vælgerne. Dette gør sig også gældende selvom en eventuel
forseelse er sket i en politikkers private sfære. Samtidig er troværdighed som politisk
person ikke det samme som at være populær blandt vælgerne. En politiker kan sagtens
være kendt som en troværdig person, men det er ingen garanti for, at vælgerne stemmer på
en. På samme måde kan de beslutninger, den troværdige politiker foretager sig, være
upopulær blandt vælgerne.

7.8. Karisma
Karisma har altid været en vigtig egenskab for en politiker at besidde.
”Parameteret karisma er blandt andet en vurdering af, i hvor stor udstrækning den enkelte
politiker brænder igennem i medierne, men også om politikerens optræden falder naturlig
eller tværtimod forekommer kunstig, påtaget, overflødig eller endda direkte irriterende og
ubehagelig” 88. Karisma handler altså om, om vælgerne finder en politiker umiddelbart
sympatisk og ikke om, hvilket parti politikeren tilhører. Det gælder om at gøre et stærkt
positivt indtryk på vælgerne.
Karismatiske politikere er i stand til at skille sig ud fra de andre politikere og få vælgerne
til at føle, at de kender den pågældende politiker og ved, hvordan vedkommende er i
virkeligheden.
Parameteret karisma handler derudover om, hvorvidt den enkelte politiker er i stand til at
trænge igennem i medierne. Men karisma handler ikke kun om, hvor godt den enkelte
politiker gør sig i medierne. Selvom medierne spiller en væsentlig rolle på den politiske
scene. En politisk leder kan for eksempel godt være fascinerende og forføre vælgerne i
mindre og mere lukkede forsamlinger men have svært ved at brænde igennem på samme
måde i andre sammenhænge f.eks. på tv.
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Der er dog også et negativt aspekt ved at benytte sig af karisma: Hvis et partis ledelse er
baseret på lederens karisma risikerer det pågældende parti at miste vælgere i det øjeblik,
den karismatiske leder taler usandt om sine aktiviteter, har udtalt sig for bombastisk i
medierne eller trækker sig fra posten. Dette skyldes, at vælgerne i højere grad har knyttet
sig til den karismatiske leder, end de har knyttet sig til det førte partiprogram. I sådanne
tilfælde vil det pågældende parti forsøge at overføre karismaen fra den afgående leder til
den nye.

Disse seks parametre indikerer altså, at der er visse færdigheder, som er vitale for en
politisk persons mulighed for at brænde igennem i den brede offentlighed. Jeg vil senere i
opgaven se på, om de 3 formænd er i besiddelse af disse seks parametre. Jeg vil først
gennemgå de termer, som

teoretikeren Goffman, via sin teori om dramaturgien i

sociologien, opstiller for selviscenesættelse. Jeg vil derefter benytte disse i forhold til de tre
valgte SF formænd.

8. Analyse
8.1.

Analysedel 1

8.1.1. Gert Petersen
Jeg vil i dette afsnit kort gennemgå, hvilken baggrund Gert Petersen havde samt den
samtid, han blev formand for SF i. Jeg har valgt at gøre dette, fordi disse fakta har
afgørende indflydelse på, hvilke muligheder Gert Petersen havde for at iscenesætte sig selv.
Jeg vil først gennemgå hans baggrund og give en kort beskrivelse af det politiske landskab
på dette tidspunkt for hans tiltrædelse som formand og derefter gennemgå, hvilke
muligheder og begrænsninger disse gav ham.

8.1.1.1.Gert Petersen og samtiden

Gert Petersen blev født d.18/19. august 1927 på Nykøbing Falster. Under 2. verdenskrig
deltog han aktivt i modbevægelsen, og i 1943 blev han fanget af Gestapo, der holdt ham
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fængslet i Frøslevlejren, indtil besættelsen var slut. I 1945 blev han medlem af Danmarks
Kommunistiske Parti, og d. 22. november 1958 stiftede han sammen med Aksel Larsen
Socialistisk Folkeparti. 89

Gert Petersen blev formand for SF fra 1974-91. Han var bl.a. fortaler for
”arbejderflertalsstrategien”, der prægede SFs politik i 1980erne og for at ændre partiets
politik til at være mere på samme linie med Socialdemokratiet. Arbejderflertalsstrategien
gik ud på, at SF skulle have et parlamentarisk samarbejde med Socialdemokratiet og den
øvrige venstrefløj, der sammen skulle indføre reformer i retning af socialismen 90. (kilde
wikipedia).

Gert Petersen blev formand i en tid, der var præget af uro både nationalt og internationalt.
Nationalt var der mange arbejdskampe og strejker mod den siddende regering (som på dette
tidspunkt var en borgerlig regering med Poul Hartling som statsminister). Disse
arbejdskampe og strejker skyldtes bl.a. at et nyt afgiftsforlig, som fik priserne på cigaretter,
øl og benzin til at stige, hvilket resulterede i de såkaldte majstrejker. Arbejdsløsheden var
stigende, og den høje inflation udhulede lønningerne 91

SF havde inden da i 1967 oplevet en fløjkrig internt i SF, som havde resulteret i, at 4
folketingsmedlemmer og andre medlemmer af SF valgte at melde sig ud af partiet og danne
et nyt parti kaldet Venstresocialisterne. Det blev dannet i protest mod den politik SF og
Socialdemokratiet under betegnelsen ”Det Røde Kabinet” fra 1966 til 1967 førte i
folketinget, hvor de to partier havde flertallet. SF og Socialdemokratiet mistede dette
flertal, da Venstresocialisterne blev dannet, og et folketingsvalg blev derfor udskrevet 92. Et
folketingsvalg, hvor Socialdemokratiet mistede regeringsmagten, men i 1971 genvandt
partiet magten, og i 1972 blev Danmark en del af EF. Socialdemokratiet genoptog
samarbejdet med SF, men dette samarbejde fik folketingsmedlem for Socialdemokratiet,
Erhard Jakobsen, til, i november 1973 at bryde ud af partiet og da Socialdemokratiet og SF
dermed mistede flertallet i folketinget, blev der udskrevet valg i januar 1974, hvor
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Socialdemokratiet mistede regeringsmagten. I midten af 1974 var der massive protester
foran Christiansborg mod den borgerlige regering pga. det førnævnte afgiftsforlig og den
stigende arbejdsløshed. Den borgerlige regering udskrev efter flere politiske kampe valg i
januar 1975, hvor Socialdemokraterne, trods en stor fremgang i Venstres mandater,
dannede regering. www.leksikon.ord/art.pnp?n=2355

Gert Petersen blev med andre ord formand for et parti, der internt netop havde oplevet
problemer, i en tid, der var plaget af stor politisk uro, både blandt SF’s samarbejdspartner
Socialdemokratiet, og på den generelle politiske scene, hvilket resulterede i flere
folketingsvalg, med skiftende regeringer, inden for kort tid. Hvorvidt Gert Petersen havde
de kompetencer, der skulle til, for at få succes som politisk person og formand for SF vil,
ved hjælp af bogen ”det politiske superbrand” blive gennemgået under næste punkt om
Gert Petersen og iscenesættelse.

8.1.1.2.Gert Petersen og iscenesættelse
Som nævnt i afsnittet om analysestrategien, vil denne analyse af Gert Petersens
iscenesættelse være opdelt i 3 dele, der samlet giver et indblik i Gert Petersen virke som
formand for SF.

1) Konkrete politiske tiltag – udtryk for hans frontstage som formand for SF
Gert Petersen påvirkede, i sin tid som formand for SF, især partiet inden for følgende tre
områder. Han var for det første med til at formulere SF’s politiske grundlag om
”folkesocialismen”. Dette har frontstage ikke blot sat ham i karakter som formand for
partiet. Han har igennem dette politiske grundlag været en af de bærende kræfter til at
definere den situation og den frontstage, som SF som parti fik i hans tid som formand og
som SF, på sin vis, stadig regnes for at indeholde. Han var for det andet med til at
”afgrænsede partiet mod socialdemokratiet på den ene side og DKP og forskellige
venstrefløjsgrupperinger på den anden side, bl.a. med hensyn til forholdet mellem
demokrati og socialisme.” 93. I denne situation, hvor SF har skullet definere sin egen rolle i
samspillet med de andre partier på venstrefløjen, har Gert Petersen altså også været en stor
93
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del af både SF’s frontstage og rollefordeling i forhold til de andre partier. I sin egenskab af
formand for SF ”stod han for forhandling (og ikke konfrontation), da et mindretal bl.a. med
sæde i partiets folketingsgruppe ville ændre den generelle politiske orientering i retning af
socialdemokratiet. 94. I denne situation spillede Gert Petersen rollen som holdleder og
sørgede for, at de andre implicerede parter internt i partiet holdt sig til deres respektive
roller og at hele forestillingen ikke endte med sammenbrud, men i stedet endte med, at
partiets

frontstage

ikke

led

sammenbrud.

Derudover

var

han

”fortaler

for

”arbejderflertalsstrategien”, der prægede partiets politik i 1980erne.” (ibid) Han har som
sådan været direkte styrende for, at den situationsdefinition og den frontstage, der havde
afgørende indflydelse på den politik, som SF stod for på dette tidspunkt. I sin egenskab af
formand for SF, udgjorde Gert Petersen den personal front, der udgjorde SF på dette
tidspunkt. Gert Petersen var simpelthen indbegrebet af SF, da han var formand.

2) politisk marketing – parametrene opstillet af det politiske superbrand
Jeg vil under dette punkt gennemgå Gert Petersens person og hans virke som formand for
SF ved hjælp af de parametre, som bogen ”det politiske superbrand” opstiller.

Synlighed
At være formand for et politisk parti kræver i høj grad, at man som enkelt person er synlig i
den brede befolkning, da det er formanden, der især skal skabe interessen for partiets
politiske mærkesager.

Gert Petersen havde, før sin tid som formand for SF været en så markant og velkendt del af
SF, at han, da han overtog formandskabet allerede var en kendt skikkelse i dansk politik,
såvel internt i SF, som eksternt i den brede almene offentlighed. Idet hans person allerede
var velkendt og blev forbundet med SF, var hans synlighed som politiker stor, allerede før
han blev formand. Hans synlighed var i hvert fald så stor, at han var blevet valgt ind af
befolkningen og nu blev valgt som formand for SF af partiets medlemmer.

Idet Gert Petersen, i sin tid, havde været med til at stifte SF sammen med Aksel Larsen, var
hans synlighed, før han blev formand, allerede massiv. Da han så blev formand, krævede
94
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det naturligvis endnu mere synlighed, da Gert Petersen nu var ansigtet udadtil. Denne
synlighed er ikke blot et spørgsmål om at være et velkendt ansigt i den almene
befolkningsbevidsthed, men i lige så høj grad et spørgsmål om at forstå de medier, man
arbejder tæt sammen med. Da SF i tiden med Gert Petersen som formand, gik markant
frem, må man gå ud fra, at han i sandhed forstod vigtigheden af at være synlig som politisk
person og magtede at få sine budskaber igennem medierne til den almene danske
befolkning.

Strategisk kommunikation
Alene det faktum, at SF gik så markant frem under hans formandskab viser, at Gert
Petersen var god til at forstå at opnå at være synlig i det politiske landskab og udnytte
denne synlighed til at fremme sin politik bedst mulig. Gert Petersen havde været en del af
dansk politik så længe, før han blev formand, at han kendte de politiske spilleregler og den
strategiske kommunikation det krævede, for at kunne få gennemført sin politik. Dette kom
bl.a. til udtryk i beslutningen om at samarbejde med socialdemokratiet og i at fastholde sin
position som formand for SF på trods af det kaos, der herskede på den politiske scene, med
nyoprettede venstrefløjspartier, der jo netop kom som en direkte reaktion på hans
strategiske beslutninger som formand for partiet.

Politisk håndværk
Gert Petersen var med til at stifte SF og havde, inden han overtog formandsposten været en
del af inderkredsen omkring ledelsen af partiet. Da han blev formand, var han derfor
gammel i gårde i det politiske landskab og allerede bekendt med den jargon og de
spilleregler, der benyttes på Christiansborg. At Gert Petersen besluttede, at SF skulle
samarbejde tæt med socialdemokratiet, var netop et udtryk for, at han forstod, hvordan SF’s
politik bedst muligt blev ført ud i livet. Denne beslutning gav SF større politisk indflydelse,
end partiet ellers ville have haft; og jeg må derfor konkluderes, at Gert Petersen i høj grad
forstod at få sine mandater til at arbejde for en gennemførelse af SF’s politik.

Visioner
Gert Petersen tænkte i høj grad fremadrettet og fik stor betydning for SF’s ideologiske
grundlag på tre områder. Han var med til at formulere SF’s politiske grundlag om
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”folkesocialismen” og ”afgrænsede partiet mod socialdemokratiet på den ene side og DKP
og forskellige venstrefløjsgrupperinger på den anden side, bl.a. med hensyn til forholdet
mellem demokrati og socialisme.” 95. I sin egenskab af formand for SF ”stod han for
forhandling (og ikke konfrontation), da et mindretal bl.a. med sæde i partiets
folketingsgruppe ville ændre den

generelle politiske orientering i retning af

socialdemokratiet og endelig var han ”fortaler for ”arbejderflertalsstrategien”, der prægede
partiets politik i 1980erne.” 96. Gert Petersen havde altså evnen til at tænke stort og
fremadrettet og fik gennemført de politiske ideologiske visioner, han havde for SF.

Troværdighed
Flere faktorer var medvirkende til at skabe troværdighed omkring Gert Petersens person.
Alene det, at han var med til at stifte partiet, har haft en stor indflydelse på hans persons
troværdighed. At han under 2. verdenskrig var aktiv i modstandsbevægelsen og senere blev
fanget og fængslet af Gestapo, har også været medvirkende til at skabe respekt om hans
person. Det faktum, at han var søn af en ugift mor fra arbejderklassen, men alligevel endte
med at læse på universitetet har også været med til at skabe troværdighed omkring hans
person. SF’s vælgere, som især tilhørte arbejderklassen, har derved kunne relatere til ham
og hans baggrund. Han har samtidig haft sin gang først på latinskolen og senere på
universitet og har dermed både haft relationer til arbejderklassen og den højere
middelklasse, hvilket har gjort ham i stand til at bygge bro mellem disse to forskellige typer
danskere.

Karisma
Gert Petersen var en yderst karismatisk politiker. Han var kendt for sine røde seler og
havde en så karismatisk fremtoning, at SF opnåede markant flere stemmer ved valgene
under hans ledelse. Vælgerne fandt ham sympatisk og kvitterede ved at stemme på SF ved
folketingsvalgene. Dette skal ses i lyset af, at han, som beskrevet i gennemgangen af hans
samtid, var formand for SF i en periode, hvor enkelte folketingsmedlemmer brød ud af SF
og stiftede deres eget parti, i protest mod hans samarbejde med socialdemokratiet, og at
generelt på den politiske arena var meget turbulens med nye partier og mange valg som
følge af, at Danmark oplevede en høj arbejdsløshed, højere priser på dagligvarer og
95
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stigende utilfredshed i befolkningen mod folketingspolitikerne. Hans egen karismatiske
fremtoning var i høj grad en medvirkende årsag til, at han kunne fastholde sin position som
formand i en så kaotisk tid.
At Gert Petersens egen personlige karisma i høj grad var bærende for SF’s markante
fremgang blandt vælgerne under hans lederskab, havde også den negative effekt, at partiet
mistede opbakning, da han forlod posten som formand. Den nye formand, Holger K.
Nielsen, havde ikke samme evne til at brænde igennem på den politiske scene, og dermed
oplevede SF at gå tilbage i vælgertilslutning, hvilket gjorde det vanskeligere at få
gennemført partiets politik, hvilket igen gjorde det vanskeligere at brænde igennem i
mediebilledet.

8.1.2. Holger K. Nielsen
Jeg vil i dette afsnit kort gennemgå, hvilken baggrund Holger K. Nielsen havde samt den
samtid, han blev formand for SF i. Jeg har valgt at gøre dette, fordi disse fakta har
afgørende indflydelse på, hvilke muligheder han har haft for at iscenesætte sig selv om
formand. Jeg vil først gennemgå hans baggrund og give en kort beskrivelse af det politiske
landskab på dette tidspunkt for hans tiltrædelse som formand og derefter gennemgå, hans
person, først via en kort analyse ved hjælp af Goffmans teori om frontstage og backstage
og derefter ved at benytte mig af de parametre, som bogen ”det politiske superbrand”
opstiller som de kriterier, en politisk person skal indeholde for at brande igennem i det
politiske landskab og få succes.

8.1.2.1.Holger K. Nielsen og samtiden
Holger K. Nielsen blev født d. 23. april 1950 i Ribe. Han er søn af forstander Bertel
Nielsen og Elin Nielsen. Han er cand. mag i samfundsfag og dansk fra Københavns
Universitet og var under sin studietid landsformand for SF’s ungdomsafdeling SFU og
senere medlem af SF’s hovedbestyrelse. Han blev første gang valgt ind i folketinget fra
1984-87 og anden gang fra 1987. Efter endte studier og før han blev valgt ind i Folketinget,
var han sekretær ved ”Gruppen af Kommunister og beslægtede” i EF-parlamentet 1979-81.
Holger K. Nielsen blev valgt som formand for SF, da Gert Petersen trak sig fra posten.
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Valget om formandsposten stod mellem Holger K. Nielsen og Steen Gade, hvoraf Holger
K. Nielsen var den interne venstrefløjs kandidat. 97

8.1.2.2.Holger K. Nielsen og iscenesættelse
1) Konkret politiske tiltag – udtryk for hans frontstage som formand for SF + personal
front

I løbet af Holger K. Nielsens tid som formand, er det især to politiske tiltag, der har præget
hans egen politiske karriere og den frontstage, som SF skabte under hans lederskab. Det
første af disse to politiske tiltag fandt sted i 1993, da SF under hans ledelse (og i forsøget
om at opnå et regeringssamarbejde med Socialdemokratiet) var en del af udformningen af
”Det nationale kompromis”, der ved den 2. Maasstrichafstemning i maj 1993 sikrede et
dansk ja. Dette blev ikke taget vel imod af vælgerne og dermed, ifølge Goffmans teori om
dramaturgi, af publikum. Publikum ville med andre ord ikke anerkende den frontstage og
den rolle, som Holger K. Nielsen med dette politiske tiltag havde givet SF. Vælgerne følte
ikke, at denne frontstage var en del af det, som SF stod for, eller i hvert fald tidligere havde
stået for, og derfor anså de det for at være kommunikation uden for rollen. Publikum mente
altså ikke, at den frontstage, som de blev præsenteret for, var i overensstemmelse med den
rolle og den frontstage, som de mente, SF havde. Denne optræden, der af publikum blev
opfattet, som om SF ikke optrådte inden for de rammer, som deres rolle gav dem, blev
”straffet” af vælgerne/publikum. Først ved at vælgerne selv stemte imod selve
Maasstrichafstemningen, og senere ved at vælgerne ”straffede” SF ved det næste
folketingsvalg i 1994, hvor SF mistede mandater.

Den anden af disse to politiske tiltag, som Holger K. Nielsen var frontmand for, var i 1997,
da SF fortsatte denne såkaldte højredrejning, som vælgerne anså SF’s støtte til et ja til den
2.

Maastrichafstemning som værende. Denne såkaldte højredrejning fortsatte ifølge

vælgerne, da SF sagde ja til Amsterdamtraktaten. Igen følte publikum, at SF ikke optrådte
inden for de rammer, som partiets rolle i skuespillet havde påtaget partiet, og ved igen
valgte publikum, i deres egenskab af vælgere, at ”straffe” SF ved det næste folketingsvalg,
hvor SF igen gik tilbage i antallet af mandater. Som et resultat af, at SF gik tilbage ved
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valgene, fordi publikum ikke brød sig om den optræden, den højredrejning, som partiet
spillede, valgte Holger K. Nielsen i 2005 at træde tilbage som formand. Formandsposten
blev derefter overtaget af VS.

2) Politisk marketing – parametrene opstillet af det politiske superbrand

Synlighed
Også for Holger K. Nielsen gælder det, at det er vigtigt at formanden for et politisk partis
egen person er synlig. Da Holger K. Nielsen før sit formandskab havde været
folketingspolitiker, havde han denne synlighed at bygge videre på, og internt i partiet var
han da også synlig, men eksternt var han ikke nær så synlig i det politiske landskab, som
Gert Petersen havde været i sin tid som formand. Hvilket bl.a. kom sig af, at Enhedslisten
havde en så markant frontfigur i Pernille Rosenkrantz-Theil, at Holger K. Nielsens person
ikke fik nær så meget mediedækning, når aviserne og tv ønskede kommentarer fra den ydre
venstrefløj, og at Poul Nyrup Rasmussen samtidig, i sin egenskab af både formand for
socialdemokratiet og som Danmarks statsminister, fik meget opmærksomhed i medierne.
Holger K. Nielsen blev simpelthen klemt inde på venstrefløjen mellem to frontfigurer, der
begge nød stor opmærksomhed i mediebilledet.

Strategisk kommunikation
Holger K. Nielsen ville ikke bruge fokusgruppeanalyser, fordi det lugtede for meget af spin
og manipulation, og at han derfor frygtede, at partiets ideologi ville drukne i
meningsmålinger og kommunikationsstrategier 98 og udtalte bl.a. på partiets landsmøde i
2003, at ”vi ikke lader os styre af meningsmålinger, fokusgrupper og smarte spindoktorer” 99
Problemet ved dette var, at eftersom de andre partier i det politiske landskab enten
benyttede sig af professionelle kommunikations- og marketingsfolk eller selv forstod at
brænde igennem i medierne, blev SF ikke eksponeret nok i medierne, hvilket har begrænset
tilstrømningen af nye potentielle vælgere, da SF’s politik og ideologi ikke var synlig nok
generelt. Efter SF’s massive fremgang i vælgertilslutningen ved folketingsvalgt i 2007,
hvor VS er formand, siger Holger K. Nielsen selv om sine forbehold for at lave
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fokusgruppeinterviews, at ”der var jeg nok lidt gammeldags. Jeg må jo indrømme i dag, at
jeg ikke har en stærk sag. For jeg er ikke i tvivl om, at en af forklaringerne på valgsejren i
2007, og at Villy kunne brænde så godt igennem, var fordi vi fokuserede, og han talte om
mærkesager, han brændte for” 100 og erkender dermed, at han skulle indirekte, at han skulle
have indført brugen af dem, i sin tid som formand.

Politisk håndværk
Før han blev formand for SF, havde han været folketingspolitiker i en del år samt været
landsformand for SFU, og han havde derfor en masse politisk knowhow om, hvordan det
politiske maskineri fungerede. Da Holger K. Nielsen besluttede sig for at støtte op om den
2. maastrichafstemning i 1993, var det bl.a. i forsøg på at give sit parti større politisk
indflydelse, ved forhåbentlig via denne støtte at kunne opnå et regeringssamarbejde med
socialdemokratiet. At denne beslutning senere skulle vise sig at begrænse partiets konkrete
indflydelse, da SF mistede mandater på baggrund af denne beslutning, ændrer i og for sig
ikke på, at Holger K. Nielsen forsøgte at få sine mandater til at arbejde bedst muligt for sig,
og dermed på at hans forsøgte at gøre brug af den politiske knowhow, som hans mange år i
SF og SFU havde givet ham.

Visioner
Holger K. Nielsen bliver i første omgang valgt som formand for partiet på at være
venstrefløjens kandidat og måske endda også på at være tidligere formand for SFU. Da
Holger K. Nielsen derfor er valgt på at være mere venstreorienteret end sin modstander i
kampen om formandsposten Sten Gade, vil der have været forventninger om, at Holger K.
Nielsen ville føre en mere venstreorienteret politik. Men, da hans politiske beslutninger,
bl.a. vedrørende Maastrichafstemningen og Amsterdamtraktaten, anses for at være for
meget til højre, lever hans politiske visioner ikke op til disse forventninger, som han blev
valgt på.

Troværdighed
Idet Holger K. Nielsen blev valgt som formand ud fra troen, han ville trække SF mere til
venstre, led hans troværdighed et knæk, da hans politiske beslutninger blev anset for at
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gøre det modsatte. Det er ikke et spørgsmål om, at disse politiske beslutninger var
upopulære hos vælgerne, men om at han ikke blev anset for at gennemføre den politiske
linje, som gerne troede han ville. At han tog nogle beslutninger, som vælgerne ikke var
enige med ham i, havde ikke nødvendigvis svækket hans troværdighed. Men fordi det
netop var på baggrund af vælgernes forventninger om en venstreorienteret politik, at han
blev valgt til formand, har det påvirket vælgernes tiltro til hans person. Holger K. Nielsen
er dog ikke ligefrem kendt for at være en utroværdig person, men eftersom det er en del af
hans job som formand at fastholde partiets mandater ved hans tiltrædelse og forhåbentlig få
flere under hans ledelse, blev hans troværdighed sat på spil. Igen har det naturligvis også
spillet ind, at nogle af hans formandskollegaer i de andre politiske partier har været i stand
til at fremstå meget troværdige hos vælgerne og dermed har kunnet påvirke hans
troværdighed, da politikere interesserer sig for at sætte deres modstandere i et dårligt lys.

Karisma
Med sit krøllede hår, store briller og afslappede tøjstil, var Holger K. Nielsen ikke ligefrem
kendt for at være hip og med på moden i sin formandstid. Men karisma er andet og mere
end en persons umiddelbare udseende. I bogen, ”det politiske superbrand”, omtales Holger
K. Nielsens karisma i forhold til VSs, idet VSs karisma adskiller ”sig markant fra den i
mange vælgeres øjne en smule mere formelle og af og til småkedelige form, som Holger K.
Nielsen praktiserede i sin formandsperiode” 101. Hvor en del af folketingspolitikerne har
fået en make-over og lært sig at brænde igennem i diverse TV- debatter, har Holger K.
Nielsen nok i højere grad holdt fast i at have fat i den politiske substans og i knap så høj
grad at blive mere medie-venlig, forstået på den måde, at han ikke i samme grad har forsøgt
at brande sin egen person i medierne (og stillet sin person til rådighed for medierne i ikkepolitiske sammenhænge). Det er der i og for sig ikke noget direkte galt med, men eftersom
vi efterhånden lever i en verden, hvor det netop gælder om at være en personality/kendt
person, for at kunne komme igennem med sit budskab, forsvinder man lettere i mængden,
hvis man ikke selv dyrker at komme i medierne.

Kendt for at være manden med klaphatten i roald als` satiretegninger.
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8.1.3. Delkonklusion af analysedel 1
De to formand var to vidt forskellige typer. Hvor Gert Petersen var arbejdersønnen, der
ganske vist have selv havde gået på biblioteket, var han folkelig, mens Holger K. Nielsen
ikke blev opfattet som folkelig men i stedet, som en mere stille type, den tidligere formand
for SFU.

7.2 Analysedel 2
Jeg vil i dette punkt gennemgå den iscenesættelse VS i sin egenskab af formand har indført
i SF. Da jeg i punkt 5 har argumenteret for, at samtiden af i dag i er et spørgsmål om
iscenesættelse og at denne i høj grad går på den enkelte politikers evne til at brænde
igennem, er denne evne til at iscenesætte sig selv i forhold til sin omverden en stor del af
det at være politiker i 2011. Jeg vil derfor gå endnu mere i dybden med den iscenesættelse,
som VS er genstand for, end jeg gjorde med min analyse af Gert Petersen og Holger K.
Nielsens muligheder for at iscenesætte sig selv. Dette er skyldes også, som tidligere
beskrevet, at det er den iscenesættelse SF undergår nu, der er mit hovedfokus.
7.2.1

Villy Søvndal og samtiden

Gert Petersen indførte et politisk samarbejde med socialdemokratiet. I VSs tid som
formand har SF også opsøgt et samarbejde med socialdemokraterne, endda i et endnu
tættere samarbejde end det Gert Petersen i sin tid var med til at starte. Hvor
konsekvenserne af dette samarbejde for Gert Petersen resulterede i, at der blev dannet optil
flere nye partier på venstrefløjen, og at nogle af partiets folkevalgte politikere hoppede over
til disse partier, er konsekvenserne anderledes i dagens Danmark. Der er ikke kommet flere
partier på venstrefløjen, på trods af at VS og socialdemokarternes formand Helle ThorningSchmidt danner et parløb, der er så tæt, at de har fremlagt en fælles politik. Enhedslisten
oplever dog en markant fremgang i meningsmålingerne, hvilket må formodes at være en
direkte konsekvens af, at SF nu samarbejder med socialdemokraterne. Befolkningen
reagerer altså positivt på, præcis som under Gert Petersen, at SF har indledt et samarbejde
med socialdemokraterne. Hvor befolkningen reagerede negativt på Holger K. Nielsen
forsøg på samarbejde med socialdemokratiet.
7.2.1.1

Historie
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VS er født d. 4. april 1952. Han blev født i Linde, der ligger i Struer kommune. Hans far,
Peter Søvndal var husmand og hans mor, Agnes, hjemmegående medhjælpende hustru.
Han gik i folkeskole i Linde, tog realeksamen i Holstebro og senere HF, før han efter 2 år
på en musikhøjskole begyndte at læse til lærer. Han blev færdiguddannet lærer i 1980 og
arbejde derefter som lærer fra 1980-1992, da han blev valgt ind i Kolding byråd i 1992 og
sideløbende med lærergerningen var lokalpolitiker indtil 1994, hvor han blev valgt ind i
Folketinget 102. Da Holger K. Nielsen besluttede sig for at trække sig tilbage som formand
for SF, var VS en af tre, der ønskede at overtage formandsposten. De to andre var Pia
Olsen (nu Pia Olsen Dyhr) og Meta Fuglsang 103. VS vandt urafstemningen om
formandskabet med 59,55 % af stemmerne. 104.
I sin tid som formand har VS bl.a. valgt at ændre strukturen internt i SF, ligesom han har
valgt at indføre fokusgrupper og at søsætte politiske kampagner, der er designet af
kommunikations- og marketingsfolk. Han har selv udtalt følgende om sin beslutning om at
bruge fokusgrupper, at han har ”et afslappet forhold til at bruge meningsmålinger og
fokusgrupper. Det er en god mulighed for at teste nogle ting og få kontakt til grupper, der
ikke står på spring for at deltage i klassiske politiske møder eller vælgermøder” 105. Jeg vil
under parametrene beskrevet i ”det politiske superbrand” komme nærmere ind på disse.

7.2.1.2

Det politiske felt

Villy Søvndal og iscenesættelse
7.2.2

Goffman

Denne analyses genstandsfelt tager udgangspunkt i tre forskellige cases. Den enkelte case
vil først blive beskrevet og derefter analyseret via Goffmans teori om dramaturgien. De
cases vil blive analyseret i følgende rækkefølge: Holbergskolen, Pointsystemet og
Hibtutahir. Jeg vil under hver af disse cases kort gennemgå, hvad denne problemstilling
udsprang af og derefter analysere VSs optræden som politiker.

7.2.2.1

Analysen af sagen med Holbergskolen
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Frontstage i sagen om Holbergskolen udtaler VS, at han ikke finder det rimeligt, at på
skolemøder for forældre på Holbergskolen, har skolen accepteret, at der til visse møder, er
ingen adgang for mænd. Han udtaler dette i medierne, og dermed er publikum ikke blot
inspektøren på Holbergskolen, men hele Danmarks befolkning. (Find reference).
I SF’s bagland er medlemmerne dog ikke enige med VS, hvilket resulterer i, at flere
formænd for SF s lokalforeninger vælger at udtale sig offentligt om denne uenighed og
dermed skaber usikkerhed om, hvad SF egentlig mener på dette område. I Goffmans
terminologi betyder det, at der foregår en kamp om at definere situationen blandt de enkelte
optrædende, der alle i deres egenskab af optrædende burde være interesserede i, som en del
af et samlet hold, at samarbejde om at opretholde det skuespil, der handler om SF’s politik
og troværdighed. På trods af, at denne uenighed altså foregår frontstage og dermed er
synlig for publikum, med fare for at det skaber utryghed om skuespillets troværdighed,
foregår der samtidig, internt i SF, backstage, som altså ikke er synligt for publikum, en
kamp om, hvad SF egentlig skal mene om denne her sag frontstage. Da VSs udtalelser i
egenskab af formand for SF, ikke er udtalelser, der af publikummet vil blive opfattet som
hans egen personlige holdning på dette område, men i stedet som hele partiets tilgang til
denne sag. SF’s generelle holdning udgøres ikke alene af VS, derfor føler flere
lokalformænd sig tilsidesat. De vælger derfor at gå ud med deres kritik frontstage frem for
at holde uenigheden backstage, da disse lokalformænd ikke føler, at deres holdninger bliver
hørt backstage.

SF’s ledelses side forsøger samtidig at lave en indtryksstyring af, hvilket indtryk af SF
publikum (og dermed de danske vælgere) mener om denne uenighed og om, hvorvidt det
skader partiet at skilte med denne uenighed frontstage. VS oplever, at han frontstage ikke
bare står overfor en enkelt lokalformand, men at der er generel modstand mod hans
udtalelser

om

Holbergskolen,

derfor

trækker

han

sin

udtalelse

i

land,

og

situationsdefinitionen ændrer sig dermed.

Backstage bliver enkelte navngivne lokalformænd irettesat af formanden til en lukket SF
arrangement, hvor der skal stemmes om, hvem der skal være den nye formand for SFKøbenhavn. VS kritiserer på nye scenes frontstage foran samtlige tilstedeværende SF’ere
navngivne lokalformænd for ikke at have holdt diskussionen internt i partiet (og altså have
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skiltet med den frontstage) for derved at kunne lave en indtryksstyring overfor det almene
publikum, der dermed ikke ville vide, at baglandet i SF var uenig med formanden på dette
område.

Denne form for irettesættelse, som udføres af SF- ledelsen i egenskab af hovedorgan for SF
generelt, og som dermed må siges at være udført af en form for holdleder, for at holde de
andre optrædende fast på at holde sig inden for de rammer, som deres enkelte roller giver
dem, da publikum, som jo både er offentligheden og også medierne, ikke givetvis er
taktfuld uopmærksomme og dermed vælger at se visse uoverensstemmelser mellem de
optrædende og deres givne roller.
Medierne kaster sig især over denne uoverensstemmelse, VS vælger at rette ind og ikke
længere kritisere Holbergskolen. Han siger, at han havde misforstået situationens alvor,
idet han troede, at der var tale om egentlige forældremøder og ikke. som tilfældet var, om
ekstraforældremøder, specielt henvendt til familier, der af religiøse og kulturelle årsager
ikke ønsker forældremøder med begge køn.

Han bliver under optagelserne til underholdningsprogrammet ”4 Stjerners Middag”
interviewet til TV-avisen, hvor han udtaler: ”Jeg rettede min kritik på baggrund af det, jeg
fik præsenteret af Berlingske Tidende. Når der bliver sagt, at kvinder ikke kan deltage i et
forældremøde, fordi de ikke må være sammen med andre mænd, så synes jeg, at det er et
middelalderligt syn på forholdet mellem mænd og kvinder” 106. Frontstage udtaler VS, at
han i første omgang ikke var enig i Holbergskolens dispositioner. Dette stemmer dog ikke
overens med den politik, som SF slår sig selv op på, idet SF har gjort det til et klart mål at
kæmpe mod detailregulering i skolerne. Til dette svarer VS, at det stadig er SF’s politik, at
”man helt centralt skal lave nogle helt overordnede rammer, og så i øvrigt lade skolerne
styre. Men det er klart, at hvis der udvikler sig en praktik med kønsopdelte forældremøder,
så synes jeg, at der er grund til, at vi griber ind” 107

SF’s formand holder altså frontstage fast i, at SF’s generelle politik ikke har ændret sig på
dette område, hvilket må siges at være en måde at imødekomme baglandets kritik. Det er
nemlig et problem for hans rolles troværdighed, som formand for et politisk parti, der
106
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ihærdigt arbejder på at blive anset som regeringsdueligt, at der på scenen er uro og
uenighed ang. hans udtalelser.

Derfor vælger Villy at trække i land uden dog at udtale, at han (og dermed hans rolle) har
mistet troværdighed: ”Jeg kan i hvert fald se i bagklogskabens ulideligt klare lys, at jeg
bliver tilskrevet nogle motiver, som jeg aldrig har haft og aldrig får. Jeg kan garantere, at
jeg aldrig nogensinde vil ”spille det etniske kort” som formand for SF” 108.

Fordi en kritik af hans person fra baglandet frontstage kan underminere hans troværdighed
som formand, reagerer han, som han gør backstage, når han irettesætter navngivne
lokalformand. Samtidig udtrykker lokalformændene deres utilfredshed med VSs
bemærkning frontstage, fordi de frontstage har mulighed for at påvirke formanden. Denne
påvirkning ville ikke have ligeså stor gennemslagskraft backstage, da VS jo allerede havde
ytret sig om sin holdning til Holbergskolens ekstra forældremøder, og en tavshed fra SF’s
bagland ville indikere, at de var enige denne holdning, hvilket ville ændre den holdning til
SF, som den almene befolkning på dette tidspunkt har.

Det er altså en bevidst handling, når navngivne lokalformænd frontstage udtrykker deres
utilfredshed med VSs udtalelser.

Publikum reagerer på denne tydelige kamp om at definere situationen frontstage og
forsøger at styre de andres roller ved, at medierne holder historien kørende og altså ikke
udøver taktfuld uopmærksomhed.

Der foregår i denne forbindelse en interessant episode, set med frontstage / backstagebrillerne på:
VS optræder i det populære underholdningsprogram ”4 Stjerners Middag” 109, hvor
Holbergskolesagen netop er på sit højeste. Han er vært for de 3 andre deltagere, da TVavisen ringer og vil interviewe ham direkte under middagen. VS undskylder overfor sine
gæster og lader sig interviewe uden for sit hus, mens hans gæster, mens de direkte
108
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optagelser til ”4 Stjerners Middag” programmet stadig kører, sidder inde i stuen og
interesserede følger interviewet på Villys eget tv.

Denne episode giver et interessant indblik i hele frontstage- backstage teorien og giver
samtidig VS en fuldkommen fantastisk og unik mulighed for at forklare sig til Danmarks
befolkning i et underholdningsprogram, som gør det muligt for ham, på en gang at optræde
i rollen som politiker, og samtidig som den hyggelige ven, der desværre er blevet
misforstået af medierne og endda oplever turbulens i sit eget bagland pga. denne
misforståelse. De andre deltagende kendisser i ”4 Stjerners Middag” er nemlig meget
interesserede i hele affæren og udspørger ham derfor på venskabeligt plan om, hvordan det
egentlig har været at være ham de sidste par dage, mens den kaotiske mediestorm har raset.
VS opnår altså på denne måde på én gang at fremstå som den kyndige politiske leder, der
lige skal ud og passe sit arbejde under middagen, samtidig med han også fremstilles i
hyggelige rammer i selskab med 3 andre stjerner. Især en af de andre kendisser er dybt
forarget over, at SF’s bagland offentligt kritiserer deres formand, og dermed ender den
almene seer med at sidde med en fornemmelse af, at det er VS, der er ofret, som er blevet
uretsmæssigt misforstået og som i virkeligheden er en behagelig og hyggelig mand.

På den måde lykkedes det VS at undgå at tabe ansigt frontstage.

Inden denne tv-transmitterede middag har diverse politiske kommentatorer udtalt sig om
det stormvejr. formanden befinder sig i og om det udsædvanlige i, at VS i sin tid som
formand, hidtil har haft massiv opbakning fra baglandet og befolkningen generelt, hvilket
dengang resulterede i en bemærkelsesværdig fremgang i vælgertilslutningen til SF, kaldet
Villy – effekten.
Henrik Qvorstrup udtaler, at denne sag er et udtryk for, at VSs opbakning ikke længere er
helt så massiv, og at Villy ”ikke længere kan gå på vandet”, forstået på den måde, at VSs
person ikke længere kan forvente, at baglandet og befolkningen generelt ukritisk støtter op
om hans udtalelser, som det ellers tidligere var sket. 110 Holbergskolesagen ser altså længe
ud til at kunne få afgørende indflydelse på publikummets tiltro til VSs evner som politisk
leder.
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At hele Holbergskole-sagen får så meget opmærksomhed i medierne skyldes udelukkende,
at der nu fra baglandets side kommer kritik af VS fra navngivne kilder, hvilket ikke
tidligere var sket. Men VS får reddet stormen af, både ved at tilkendegive, at han ikke er
modstander af disse forældremøder (og baglandet dermed får den situationsdefinition
igennem, som de ønskede) samt via sin optræden i ”4 Stjerners Middag”, hvor han får
mulighed for at vinkle sagen til sin egen fordel.

Pointssystemet
Frontstage lancerer SF og S deres eget bud på et pointssystem som en del af et samlet hold,
hvor SF spiller rollen som en del af et muligt regeringsalternativ.
SF og S kommunikerer som et samlet hold frontstage, mens regeringen og DF
kommunikerer som et samlet hold mod SF og S`s bud på et pointssystem.
Backstage internt i SF er der i midlertidig ikke enighed om pointssystemets legalitet 111, og
SF’s folketingsmedlem Özlem Cekic ytrer sig ikke kun negativt om SF og S´s pointssystem
backstage, internt i partiet, men også frontstage i diverse medier og skaber derved
usikkerhed om skuespillets (og pointsystemets) troværdighed 112. Der foregår en kamp om
at definere situationen mellem de implicerede parter på scenen.

På den frontstage, der spilles internt i SF’s folketingsgruppe, bliver den
situationsdefinition, som folketingsgruppens ledelse med VS i spidsen har valgt, den
bærende for skuespillet, da der kræves, at Özlem Ceikic holder op med at nægte at spille
den rolle, som de i kraft af at være valgt til Folketinget og dermed som en del af det hold,
som lancerer pointssystemt, er blevet dem pålagt, frontstage med medierne og den almene
befolkning som publikum.

På den frontstage, der internt i SF, og som inkluderer SF’s bagland ”vinder” ledelsen med
VS som holdleder også kampen om at definere situationen, selvom dele af baglandet støtter
op om den kritik, som Özlem kommer med. Baglandet i SF fungerer her både som
publikum og som medspiller på scenen og har derfor en modsigende rolle i dette tilfælde,
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idet baglandet både reagerer og dermed spiller en rolle i denne situation, men samtidig også
er publikum til folketingsmedlemmernes kommunikation.

På den scene, frontstage, hvor S og SF spiller skuespillet, spiller SF’s folketingsgruppe
deres rolle som regeringsduelig, mens Özlems rolle underspilles af de andre
folketingsmedlemmer idet der fra folketingsgruppens side offentligt udtales, at Özlems
kritik står for egen regning og at hun dermed udtaler sig i sin egenskab af enkeltperson og
ikke som en del af folketingsgruppen. Dermed forsøger SF’s folketingsgruppe at fratage
Özlem hendes mulighed for at gøre sig gældende på scenen frontstage.

Der foregår også en kamp frontstage om at definere situationen vedrørende pointsystemet
mellem S og SF, der arbejder sammen som et hold mod regeringen og DFs definition af et
pointsystem. I dette skuespil er publikum hele befolkningen.

”Skrid af helvede til”
VS udtaler i diverse medier, at den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir kan ”skride af
helvede til” 113 efter at ledende folk i organisationen havde udtalt, at de ønskede sharia
lovgivning i Danmark.

Frontstage udtaler den islamiske organisation, Hizb ut-Tahrir at de ønsker at indføre sharia
lovgivning i Danmark. Dette resulterer i, at VS, i rollen som politiker, bliver en del af
denne kamp om at definere situationen omkring den danske lovgivning, ved frontstage at
gå i rette med hibruharir s udmelding og i live tv fortæller dem, at de kan ”skride af helvede
til”. Denne udtalelse får stor mediedækning, fordi det ikke umiddelbart forventes, at den
politiske leder for SF vil komme med en så klar udmelding imod den islamiske
organisation, og VS dermed har optrådt på en måde, som det ikke forventes for den rolle,
han spiller i det skuespil, der foregår mellem de forskellige politiske partier i Danmark,
som optræder frontstage, med hele befolkningen som publikum (og dermed er de enkelte
politikere indehavere af selvmodsigende roller, idet de både er publikum og optrædende i
det samme skuespil).
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Inden for de rammer, som VSs rolle har, er det ikke kun et spørgsmål om, at han som
partileder forventes at komme med diverse udmeldinger og at have styr på sine
partikammerater. Han spiller også en bestemt rolle i forhold til partiets politiske standpunkt
og dermed i forhold til de andre politiske partier, som hver i sær forsøger at spille deres
rolle, inden for de rammer, som deres respektive roller kræver. Det skaber derfor interesse,
når lederen af SF frontstage tager afstand fra en islamisk organisation, ikke fordi det
forventes, at den rolle som SF spiller på den politiske scene nødvendigvis indeholder, at SF
er for alt, hvad der handler om ytringsfrihed, men fordi VS med sin udtalelse siger nogle
replikker, der ikke var forventet af hans rolle. Det var i stedet en replik, som det var
forventet at Dansk Folkeparti ville sige, idet det ville være at fortsætte den rolle, med de
rammer som den udstikker, som de har påtaget sig i dansk politik. Publikum havde derfor
ikke bare forventet, at Dansk Folkeparti ville siges ”skrid af helvede til” replikken, hvilket
netop fordi det var forventet, ikke ville skabe nær så meget interesse omkring den ytring.
Publikum havde også forventet, at SF i forhold til de rammer, som den rolle partiet spiller, i
kraft af dets politiske ståsted giver SF, ville have resulteret i, at SF ville udtale sig modsat
Dansk Folkeparti og dermed ikke ligefrem talt for Hibtuharir s udmelding, men i hvert fald
have støttet organisations ret til at udtale sig og i stedet udtalt sig om Dansk Folkeparti og
deres manglede forståelse for ytringsfriheden. Og dermed have ændret skuespillet fra at
handle om Hizb ut-Tahrir til at handle om den kamp, der foregår imellem de forskellige
hold (i dette tilfælde politske partier).

Publikum reagerer imidlertid positivt på den kommunikation uden for rollen, som VS s
replik om at Hizb ut-Tahrir kan ”skride af helvede til”. Og der er vel at mærke tale om
kommunikation uden for rollen, idet rollen som formand for SF ikke umiddelbart tidligere
har indeholdt, at formanden udtaler sig så skrapt, når det kommer til ytringsfriheden. Det
ville have været forventet og opfattet som en del af rollen, hvi Pia Kjærsgård havde sagt det
selvsamme, men fordi det kommer fra VS er det et udtrryk for kommunikation uden for
rollen.

At publikum reagerer positivt på dette betyder dog ikke, at der er tale om, at publikum
udviser taktfuld uopmærksomhed i forhold til det faktum, at VS har udøvet kommunikation
uden for sin rolles rammer og begrænsninger, idet publikum anerkender, at replikken om at
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skride af helvede til ikke var forventet af hans rolle som formand for SF, at publikum
samtidig er tilfreds med denne ”selvjustering” af hans rolle.

Når VS kommer med disse udtalelser, der ikke forventes af ham, betyder det samtidig, at
de andre optrædende i den gældende kontekst (i dette tilfælde, de andre politiske partier)
påvirkes på en sådan måde, at f.eks. Pia Kjærsgård, som også udtaler sig i denne sag, ikke
kan opnå nær så meget ved det. Hendes rolle i skuespillet bliver derfor begrænset af, at VS
kommunikerer uden for hans rolles rammer.

7.2.3

Politisk marketing

Synlighed
VS har bevidst gjort meget for at være synlig som formand for SF. Det er bl.a. kommet til
udtryk ved, at han i diverse tv-debatter, der ikke altid har involveret de andre partiledere,
men i stedet de politikere, der har et, for de forskellige tv-debatter, relevant område som sit
ordførerskab, har valgt selv at stille op i stedet for at sende ordførerne. Han har taget denne
beslutning for derved at kunne brande sin person og dermed sin rolle som formand for SF
endnu mere for at stå stærkere når det kommer til befolkningens kendskab til SF og
formanden: ”Hvis man spørger folk, hvem de kender fra SF, tror jeg ikke, at ret mange
kender andre end netop VS” 114

Det har dog afstedkommet kritik i baglandet, fordi han derved har frataget de menige
folketingsmedlemmer for SF deres mulighed for at markere sig i befolkningens bevidsthed
og dermed øge deres egen synlighed. Anne Grete Holmsgaard mener, at det var rigtigt set,
at der blev fokuseret så meget på hans person i starten af hans formandskab, men at han nu
skal ”lære at holde poterne væk fra andres stofområder. Og lære at tale med ordføreren
inden han udtaler sig. Vi skal ikke have en enmandshær med 22 rekrutter” 115.

Derudover har udviklingen indenfor det politiske felt også haft sit at sige, når det kommer
det VSs synlighed som formand for SF. I oppositionen er der nemlig, på samme tidspunkt
som V blev formand, sket markante ændringer:
114
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Enhedslisten:
Pernille Rosenkrantz-Theil, som var et meget synligt stemmeslugende folketingsmedlem er
gået over til at være menigt folketingsmedlem for socialdemokraterne og dermed har
Enhedslisten mistet en af deres mest markante frontfigurer og følgelig deraf haft sværere
ved at brande sig selv i mediebilledet, hvilket har kostet stemmer. Dette er først ved at
ændre sig nu, hvor den unge Johanne Schmidt-Nielsen er blevet voldsomt populær. Men da
VS blev formand for SF var han, i kraft af sin synlighed, i stand til at få stemmer, som
Enhedslisten normalt ville have fået via Pernille Rosenkrantz-Theils synlighed.
Socialdemokraterne:
Selvom Helle Thorning-Schmidt blev formand for Socialdemokraterne på samme tidspunkt
som VS overtog sin formandspost, har hun haft markant sværere ved at opnå samme
synlighed i befolkningen. I forbindelse med de to partiers parløb har flere kommentatorer
udtalt, at VS ganske vist er formand for det mindste parti, men at han hurtigt stjal showet,
når de to formænd skulle i medierne sammen.
Det Radikale Venstre:
Da VS blev formand for SF, var det efter et folketingsvalg, hvor det radikale venstre var
gået markant frem i antallet af deres mandater, mens SF havde oplevet at få færre
mandater. Da det radikale venstres formand, Marianne Jelved, forlader sin formandspost,
som følge af Ny Alliance s indtræden i det politiske felt, overtager Margrethe Vestager
formandskabet, men hun oplever ikke samme popularitet hos vælgerne og ikke nær så
meget medieomtale som sin forgænger, hvilket blot styrker VSs position som den mest
synlige politiske leder i oppositionen. At VS samtidig optræder i diverse medier, som to tvoptrædener i underholdningsprogrammet 4-stjerners middag 116 og 4-stjerners rejse 117, der
sendes på kanal 5 og 4 sider i ugebladet Se og Hør, hvor han viser sit hjem frem 118, som
privat person og ikke i forbindelse med politiske spørgsmål, gør ham endnu mere synlig i
det politiske landskab og gør ham kendt i det danske land.
Strategisk kommunikation
Da VS blev valgt til formand for SF, var det ikke kun en ny formand partiet fik, men også
en helt ny opbygning af partiorganisationen. Som noget af det første, blev måden at
kommunikere med vælgerne ændret og der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af
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landssekretær Turid Leirvoll, VSs rådgiver Claus Perregaard, SF’s pressechef Henrik
Kastoft og den nyansatte kampagnekoordinator Thor Möger Petersen til at lave analysere
vælgernes holdninger

119

. Disse analyser foregår bl.a. via fokusgruppeinterviews, som bl.a.

viste, at SF’s potentielle vælgere ”ikke kun er veluddannede bymennesker ligesom de
radikales kernevælger, men i høj grad også midaldrende med lavere uddannelser. Man
opdagede også, at det især er Dansk Folkeparti, som man skal kæmpe med om
vælgerne” 120. Disse analyser foregår bl.a. via fokusgruppeinterviews, som bl.a. viste, at
SF’s potentielle vælgere ”ikke kun er veluddannede bymennesker ligesom de radikales
kernevælger, men i høj grad også midaldrende med lavere uddannelser. Man opdagede
også, at det især er Dansk Folkeparti, som man skal kæmpe med om vælgerne” 121. Da SF
begyndte at bruge fokusgruppeinterviews gav det ikke bare et indblik i, hvilke politiske
tiltag vælgerne interesserede sig for, men også, hvordan SF som parti blev opfattet 122. Og
da fokusgruppeinterviewene så viste, at vælgerne ikke havde tiltro til SF’s evne til at være
økonomisk ansvarlige 123 var det medvirkende til at skabe grundlaget for, at SF ”langsomt
bevægede sig ind mod midten af dansk politik - ikke mindst i forhold til integration og
skattespørgsmål 124
Politisk håndværk
Da VS først var byrådsmedlem i Kolding i 10 år (find anden note) og senere var
folketingsmedlem i 11 år, før han blev formand 125, havde han i høj grad politisk knowhow,
da han blev formand. Han har derudover, i det tætte samarbejde med socialdemokraterne,
sat partiet i en situation, hvor det for første gang i partiets historie, har mulighed for at
komme i regering. VSs politiske håndværk har altså i høj grad været medvirkende til, at SF
ikke bare er gået frem i meningsmålingerne, men at partiet også er rykket tættere på reel
indflydelse.

Visioner
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Parametrene opstillet af det politiske superbrand knytter ikke an til en bestemt ideologi og
dermed kunne den modernisering, der har fundet sted, i kølvandet på VSs formandskab,
udelukkende have handlet om det strategiske og dermed rent praktiske aspekt af SFs
organisation, uden at have berørt de politiske visioner. Men, idet moderniseringen af partiet
har betydet, at SF’s målgruppe er blevet udvidet betydeligt, har de politiske visioner i langt
højere grad søgt mod midten af dansk politik, for derved at kunne inkludere den forstørrede
og delvist nye målgruppe.

I forbindelse med moderniseringen af SF, har partiet fulgt den generelle
samfundsudvikling, hvor der er sket en højredrejning. Og i det politiske ægteskab med
socialdemokraterne trækkes i højere grad SF til højere end Socialdemokraterne bliver
trukket til venstre. Dette ægteskab er en vision fra VSs side om at komme i regering. Disse
visioner er derfor ikke en direkte konsekvens af den udvikling, der er sket indenfor den
politiske kommunikation. Men da disse nye visioner er bygget på baggrund af de
fokusgruppeinterviews, som SF indledte kort efter VS s tiltræden som formand, må disse
siges at være et udslag af, at holdningen i befolkningen generelt har ændret sig.

VS forsvarer selv denne høredrejning med, at SF overordnet set ”et det samme SF som før.
Men vi har moderniseret og ændret nogle punkter” 126.
Ikke desto mindre har SFs politiske visioner under, nærmest været begrænset til det, der er
blevet til i samarbejde med Socialdemokraterne.”Man efterlades derfor med indtrykket af,
at Villy Søvndals politiske vision groft sagt kan koges ned til et ønske om at komme i
regering” 127
Det har i hvert fald været et af mantraerne efter VS tiltrådte som formand, at SF skulle
vokse i tilslutning, moderniserings og gøres regeringsduelig.

Troværdighed
Siden VS overtog formandsposten, har han nydt stor tillid og opbakning blandt vælgerne.
Højredrejningen af SF, som ellers hurtigt kunne komme til at koste troværdighed, har ikke
givet de store problemer internt i partiet og det så længe ud til, at Villy tilsyneladende ikke
kunne gøre noget forkert, eller i hvert fald ikke blev straffet af vælgerne for det, og at han
126
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Mortensen, Søren (2011, 26.02) bilag 14.
Esbensen, Mads Christian og Bo Bredsgaard Lund (2009) S. 49
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kunne gå på vandet. Men så kom Holbergskolesagen 128, hvor han kom i massiv modvind
og hvor hans troværdighed og opbakning til hans person fik et knæk. 129. Ikke desto mindre
er det lykkes VS at modernisere SF, trække partiet mere til højre politisk, uden at vælgerne
er flygtet i hobetal af den grund, hvilket må være udtryk for, at vælgerne stadig har tiltro til
ham.

Karisma
VS er i den grad blevet populær i den danske befolkning, netop pga. sin karisma. Han blev
under valgkampen 2007 kaldt ”manden uden efternavn 130, fordi det hele Danmarks
befolkning omtalte ham som Villy og ikke Villy Søvndal. Vælgerne følte med andre ord, at
de havde et tilhørsforhold til ham og hans popularitet blev sammenlignet med rockstjerner,
fordi han nærmest opnåede kultstatus. Han er også selv med til at opretholde sin
kendisstatus, ved bevidst at deltage i underholdningsprogrammer som 4. stjerners
middag 131
7.2.4

Delkonklusion af analysedel 2

VS er i høj grad bevidst om, at det gælder om at være synlig i mediebilledet, som politisk
frontfigur, og derfor optræder han i forskellige sammenhænge, der ikke umiddelbart har
noget med politik at gøre, f.eks., når han viser sit hjem frem i ugebladet Se og Hør. Han
iscenesætter dermed sig selv som værende kendis og dermed får han mulighed for at
optræde i medier, hvor hans kontaktflade med vælgere, der måske ikke interesserer sig
synderligt for politik, er og dermed opnår han større synlighed ud fra en strategisk
overvejelse om, at det ikke bare giver medieomtale, men også kan resultere i stemmer.

7.3 Analysedel 3
Jeg vil i dette se på, om der er en uoverensstemmelse mellem den frontstage, som Gert
Petersen og Holger K. Nielsen hver især fremstiller omkring, hvad det at være formand for
SF indeholder i forhold til, hvad VS fremstiller sin rolle som formand for SF.

128

Lehmann, Christian (2010) bilag 7.
Qvorstrup, Henrik (2010) bilag 6.
130
Lavrsen, Lasse (2007). Bilag 15
131
Isbrand, Johan (2010) bilag
129
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Da jeg i 7.1 og 7.2 har redegjort for denne fremstilling ved hjælp af teorien om frontstage
og backstage samt ved hjælp af de parametre, som enhver politisk person skal kunne mestre
for at få succes frontstage, vil denne del handle om den mulige uoverensstemmelse, der er
imellem de tre formænds selvfremstilling. Jeg vil illustrere denne uoverensstemmelse med
min egen analysemodel, der tager udgangspunkt i Goffmans begreb om personal front.

Formand

Opvækst

Uddannelse

Bopæl

Udseende
(kendetegn)

Gert Petersen

Hos sine

Læste historie

Albertslund

Røde seler, langt

bedsteforældre

ved

skæg (blev

på Nykøbing

Københavns

begravet i sine

Falster

Universitet og

røde seler og

Gik på

har arbejdet

kasket.)

latinskolen skønt

som journalist

han var søn af en og redaktør

”Kaldt den store

ugift mor fra

rorgænger”

arbejderklassen
Holger K.

Ribe

Nielsen

Cand. Mag i

Valby (villa)

Runde briller,

samfundsfag og

kruset hår,

dansk

Ofte afbildet af
roald als med
dannebrogsfarvet
klaphat på.

VS

Linde (lille jysk
by ved ?)

Skolelærer

Kolding (villa)

Pibe , landrover,
(som nu er solgt),

7.3.1 Delkonklusion
De tre formænd ser ikke bare meget forskellige ud, de kommer også fra vidt forskellige
baggrunde og har da også iscenesat sig vidt forskelligt. Det er altså ikke umiddelbart VSs
baggrund, der har været årsagen til at SF under hans ledelse har oplevet massiv fremgang i
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antallet af vælgere. For selv om de som typer alle tre er forskellige, er der ikke noget i VSs
opvækst eller baggrund, der forklarer, hvorfor han skulle gå hen og blive mere populær end
f.eks. Holger K. Nielsen. Moderniseringen af SF og brugen af politiske marketing må
derfor have en stor del af andelen i, at der er VS og ikke f.eks. Holger K. Nielsen, der kan
trække overskrifter og vælgere.

8 Konklusion
Nutidens politikere er nødt til at tænke i brands og marketingstermer, hvis de vil nå
vælgerne med deres budskaber og ydermere, hvis de ønsker at sige det, vælgerne vil høre
eller i hvert fald interesserer sig for. At VS og SF også ansætter kommunikations- og
kampagnefolk og tænker kommunikationsstrategier ud i partiets politik og man derfor
kunne frygte, at den politiske ideologi må vige for kommunikationsstrategier, er det ikke et
udtryk for, at SF mister terræn i forhold til de andre partier, men tværtimod at SF dermed
forsøger at bibeholde sine mandater og forsøge at overtage de andre partiers vælgere.

Hvor partiets medlemmer har frygtet, at ideologien går tabt, er det i højere grad et
spørgsmål om, at den politiske ideologi får optimale og nutidige muligheder for at nå
befolkningen og dermed få den gennemslagskraft, der kræves for at kunne føre ideologien
ud i livet. At dele af ideologien har ændret sig, er som både VS 132 og Thor Möger
Petersen 133 udtaler i hvert deres interview, naturligt fordi samfundet har ændret sig, mens
de begge fastholder, at partiet stadig er socialistisk. Spørgsmålet er så, om partiets
ideologiske grundlag har ændret sig for meget på f.eks. skatte- og integrationspolitikken,
for at kunne tage stemmer fra DF. Men, det ændrer ikke på, at samfundet vitterligt har
ændret sig og med det, har måden at være politiker på også ændret sig. At politikerne i
langt højere grad ikke længere kan tiltrække sig vælgernes opmærksomhed i forbindelse
med den politik de udstikker. Nu er enhver politiker nødt til at opsøge rampelyset, både
som repræsentant for et parti, men også som privatperson og være villig til at optræde som
kendis. Hvilket kan skade det politiske indhold, men som øger samtidig vælgernes
kendskab til og interesse for ikke kun politikeren som person, men også det politiske
indhold. Vælgerne vælger de politikere og partier, hvor de har fælles værdier; men også
politiske ideologier. Men reklame- og mediestunts virker på nogle vælgergrupper og det
132
133

Mortensen, Søren (2011) bilag 1 og 14
Gjertsen, Marchen Nell (2011) bilag 2
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har immervæk altid været præmissen for et demokrati – at vælgerne selv vælger, hvilke
partier der skal have magten.

At VS har taget beslutningen om at modernisere partiet, har uden tvivl været den rigtige
beslutning i forhold til at opnå at blive anset som regeringsdueligt parti. Hvilket må siges at
være lidt af en bedrift af et parti, som af vælgerne, før moderniseringen, blev anset for at
være økonomisk uansvarlig og at de politiske modstandere har været gået op i at sige
socialistisk folkeparti i stedet for SF, for netop at minde vælgerne om, at det stadig er
samme parti, vidner om, at de politiske modstandere har frygtet den medgang som SF og
VS har oplevet.

VSs næse for at skabe overskrifter med sine tydelige budskaber og retoriske evner fanger
vælgernes opmærksomhed. VS er flere gange kommet i modvind pga. sine udtalelser, men
vælgerne kan huske ham.

At være et politisk superbrand og mediedarling er dog ikke omkostningsfrit. Han har måttet
give afkald på sin uøkonomiske og ikke miljøvenlige landrover, læderjakken er skiftet ud
med en løsthængende jakke, piben solgt på lotteri, håret er blevet stylet og ansigtet er en tur
igennem photoshoppen før det ender på plakaten. Så nu er han blevet salgbar i hovedstaden
og har skiftet valgkreds fra det hjemlige Kolding til København.

9 Perspektiverende diskussion
VS og SF oplevede en markant fremgang ved valget i 2007. Vi Står nu på tærsklen til et nyt
valg og spørgsmålet er, om VS og SF igen vil kunne overraske eller i hvert fald opnå at
fastholde deres høje mandattal. Ved sidste valg var SF stadig i opposition, da regeringen og
Dansk Folkeparti kunne fortsætte samarbejdet på højrefløjen, skønt partiet fik et
drømmevalg. Nu står SF i en position, hvor drømmene om at blive en del af en regering
med Socialdemokraterne er inde for rækkevidde. SF og S har ved flere lejligheder erklæret
hinanden deres kærlighed og et samarbejde virker bestemt realistisk. Spørgsmålet er bare,
om SF og VS toppede for tidligt, da de overraskede i 2007, men ikke kom i regering og nu
kan komme i regering med socialdemokraterne, men er nødt til at gentage succesen, og kan
de det?
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VS er stadig en frygtelig populær politiker, men Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen er
netop udråbt til at være danskernes nye yndling og Enhedslisten spås et rigtigt godt valg,
hvilket vel må betyde, at nogle af de vælgere, som stemte på SF og VS i 2007, nu er gået til
Enhedslisten i stedet og at SF dermed ikke længere er lige så populært et parti.
Selv, hvis SF får et ikke nært så godt valg denne gang, kan partiet komme i regering med
socialdemokraterne, så længe vælgerne stemmer på Enhedslisten eller Socialdemokraterne
i stedet for og stemmerne dermed bliver på venstre side af det politiske spektrum.
En anden ting er, om SF har oplevet denne markante fremgang pga. brugen af politisk
marketing alene, for hvis det er tilfældet, kan andre partier jo låne SFs opskrift og dermed
kan magtbalancen skubbes igen?
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