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D e kan ikke stå alene,
men de er også svære
at komme uden om i
en valgkamp. De so-
cialemedier. Og alle-
rede nu er det vigtigt
for kandidater til det

kommende kommunalvalg at komme i
gangmed at bruge de digitale platforme
til at planlægge resten af valgkampen.
Sådan lyder det fra Benjamin Rud El-
berth, der er digital rådgiver og forfat-
ter til bogen ”Valgkamp for politikere
– sådan bliver du valgt”, somnetop er
udkommet.
– Grunden til, jeg betoner socialeme-
dier såmeget, er, at socialemedier giver
mulighed for at teste, hvad der rører

vælgerne. Hele grundforudsætningen,
når du spørger vælgerne, hvad de går op
i, er, at de vil svare de pæne ting.Men
hvisman præsenterer nogle emner for
vælgerne på de socialemedier, stopper
de enten op eller lader være.Man lader
paraderne falde på de socialemedier, og
derfor er det et optimalt sted at teste,
siger Benjamin Rud Elberth, der også
mener, at det derfor er nu, de socialeme-
dier skal tages i brug.
– Facebook er to ting. Det er både en di-
stributionsmotor til at rammeenpræcis
målgruppe,mendet er også en stor ana-
lysemotor.Mange har en tendens til at
sige: ”Nu laver jeg noget tekstmedmine
mærkesager, trykker det på en folder, og
så breder jeg det ud på de socialemedier

til sidst”. Jeg taler for at vende det på ho-
vedet, såman startermed at teste på de
socialemedier, og det giver en rigtig god
forudsætning for at finde ud af, hvadman
skal skrive på sin folder i sidste ende.Når
mandesigner en sko, lavermanheller ik-
ke først skoen, og finder så ud af, omder
er efterspørgsel. Nej,mandesigner sin
sko efter, hvad folk interesserer sig for,
siger BenjaminRudElberth, somogså rå-
der til at følge godtmed i de lokalemedier
og lokale Facebook-grupper for at finde
ud af, hvad der optager vælgerne.
Når Benjamin Rud Elberth taler om, at
politikere skal røre vælgerne på de so-
cialemedier, betyder det, at vælgerne
skal kvitteremed interaktion enten i
form af likes, delinger eller for eksempel

SOCIALE MEDIER
KAN FORME
VALGKAMPEN
Kandidater til det kommende kommunalvalg
skal allerede nu i gang med at teste mærkesager
af på de sociale medier, lyder anbefalingen fra
digital rådgiver Benjamin Rud Elberth.
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antal seteminutter på videoer. Sker det
ikke, skalman sompolitiker genoverve-
je, hvordanman sælger sit budskab.
– Politikere har en tendens til ikke at gå i
panik,menbare tænke: ”Nå, der var ikke
medvind i dag”.Menpolitikerne skal fak-
tisk gå i panik, hvis de kommer ind i en
valgkamp, og de kan se, at deres ting ikke
giver engagement. Så har de ikke været
gode nok til at teste deresmærkesager, og
de har ramt forkert. De har simpelthen
lyttet forkert til græsset, når de har lagt
det politiske øre til, og så skal de lynhur-
tigt justere, siger BenjaminRudElberth.

Lær lidt af Trump
Men skal man som politiker så bare smide
alle sinemærkesager i skraldespanden,

hvis vælgerne ikke reagerer positivt
tilbage?
Både ja og nej, lyder svaret fra Benjamin
RudElberth. For visionære politikere kan
få det svært ved det kommende valg, hvis
de ikke formår at sælge deres budskaber,
så de taler direkte til vælgernes hjerte
eller pengepung.Og i en tidmed sociale
medier kan det give godmening at lade de
mindst populæremærkesager blive lidt i
baggrundenunder valgkampen.
– Jeg taler ikke for, atman skalændre
temaer ellermærkesager,menman skal
måske bringe andremærkesager fremog
tage den, der ikke er såmeget reaktion på,
lidt tilbage.Men selvfølgelig skalman gå
til valg på det,man tror på,medmindre
man vil have en identitet somenhul træ-

TRE GODE RÅD TIL AT
BRUGE SOCIALE MEDIER
UNDER VALGKAMPEN

• Hvis du skriver noget på sociale
medier, som ikke har nogen effekt,
og som ikke afføder, at vælgerne in-
teragerer med dit opslag, så er der
ingen effekt. Det er ikke vælgerne
eller platformen, der er noget galt
med. Det er budskaberne, der skal
justeres. Du må ikke gennemføre et
valg, hvor du ingen engagement får
på de sociale medier, siger Benja-
min Rud Elberth.

• Du må ikke forveksle målgrupper
på de forskellige platforme. Jeg kan
have en politiker, som får 40 likes
på Twitter og 60 retweets, og som
bliver forført af de dejlige likes, men
det er ikke den rigtige målgruppe,
siger Benjamin Rud Elberth.

• Du må ikke løbe tør for energi. Du
kan føre en nok så god valgkamp,
men hvis du ikke forstår, at væl-
gerne først beslutter sig til sidst, så
kan det være lige meget. Du skal
have overskud til den afsluttende
appelvideo, lyder det sidste råd fra
den digitale rådgiver.

Politikerne
skal faktisk
gå i panik,

hvis de kommer ind i
en valgkamp, og de kan
se, at deres ting ikke
giver engagement.
Benjamin RudElberth,
digital rådgiver
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mand, ogman skal gøre opmed sig selv, hvor
meget ”designerpolitiker”man vil være,
siger BenjaminRudElberth, der skelermod
USAog dennetop afgåede præsident iUSA,
DonaldTrump.
–Det er en ond spiral, fordi du har sociale
medier, der kan analysere dinemærkesager
for dig, så du kan bestemmedig for, hvad du
vil sige i en valgkamp. Trumphar været ivrig
bruger og set, hvormange der rørte tilbage
på hans budskaber. De budskaber, der rørte
vælgernemeget, tonede han op for.Han
vandt nærmest et valg på at sige, at han ville
bygge enmurmodMexico. IDanmark ser
vi også, atNyeBorgerlige bliver fremhævet
somdemmedmest gennemslagskraft på de
socialemedier. Det er, fordi de ved, hvad folk
klikker på.Mendet betyder ikke nødven-
digvis, at deres politik ermere imponerende
end andre partiers, siger BenjaminRudEl-
berth og fortsætter:
–Det er i virkeligheden sammedilemma,
somhvis jeg fortæller dig, at den politiker,
som svarermest neutralt i valgtests, er den,
som flest er enigemed, og det giver stemmer.
Det kommer til at give valg. Det skyldes ikke
nødvendigvis de socialemedier eller den
måde, somen valgtest er bygget op på,men
denmåde vores demokrati er bygget op på,
og fordi public service-stationerne har slået
fejl i deres appel til danskerne. De danske
medier clickbaiter såmeget, at danskerne er
vant til at falde for hurtige overskrifter.
Derfor advarer BenjaminRudElberthmod
at tale CO2-reduktion og robotteknologi ved
det kommende valg.
– Jeg plejer at sige, at vælgerne har en ver-
densforståelse, der er cirka enmeter uden
for deres egenmatrikel. De er bange for, at
deres egne børn bliver kørt over, eller at de-
res egenhund ikke har noget sted at tisse,
eller at de selv får vand i kælderen.De forstår
ikkeCO2-kvoter eller infrastruktur. Vi kan

sagtens have eksem-
pler på kommunalpo-
litikere, sombrænder
for en ekstremt vigtig
sag,mende får ikke
magt, somdehar agt,
fordi de socialeme-
dier har givet vores
demokrati en slag-
side. Vi blivermeget
afhængige af, at vi har
nogle store visionære
politikere, somkan
pakke deres budska-
ber ud på et abstrakti-

onsniveau, hvor vælgerne kan væremed.Der
skalmeget sikre politikere til, og det er des-
værre enmangelvare iDanmark, siger han.

Den lille mod den store
Selvom de socialemedier altså bliver et
vigtigt værktøj i den kommende valgkamp,
kan de ikke stå alene. Det bliver stadig nød-
vendigt at plastre lygtepælene til med valg-
plakater, at gå dør til dør og delemorgen-
brød ud på den lokale station eller ståmed
sine foldere på torvet.
–Det personligemøde er stærkest.Hvis
jeg skulle føre valgkamp imorgen, ville jeg
sørge for at gå dør til dør, stå på gaden og få
nogetmedietid, gerne tv-tid. De socialeme-
dier skal i den forbindelse bruges til at lægge
en bundunder det hele, og de skal væremed
til langsomt at lune vælgerne op til at se,
hvad jeg går og laver, fortæller Benjamin
RudElberth.
Mender er også dem, der ikke kan fåmeget
medietid eller ikke harmange penge at rutte
med.De skal bruge de socialemedier klogt.
– Den lille kandidat skal gøre tingenemere
intelligent og finde ind til, hvordan de kan
påvirke vælgernes sanser og få dem til at
røre ved noget. De skal finde ud af, hvad
vælgerne interesserer sig for ogmålrette
sigmillimeterkirurgisk præcist – også når
de går på gaden. Og de partier, som kan fin-
de ud af atmålrette deres kandidater geo-
grafisk og demografisk på tværs af partiet,
kan få et rigtig godt valg, siger Benjamin
Rud Elberth, der stadig råder landets store
borgmestre til at futte nogle kampagne-
penge af på store bannere og plakater.
– Sådan en somJacobBundsgaard (S) skal
vise såmeget styrke sommuligt. Næsten så
det bliver klamt.Han skal vise, at Aarhus er
hans hjemmebane, at han er far i Aarhus og
verdenshersker, og han skal pakke hele Aar-
hus ind i Socialdemokratiet.• antj@kl.dk

HER ER DE SOCIALE
MEDIER, DU SKAL KENDE

Mens KV17 var et Face-
book-valg, vil Instagram
vinde indpas ved KV21,
vurderer Benjamin Rud
Elberth.
Ved kommunalvalget i

2017 var Facebook det tredje mest anvendte
kampagneredskab, og 85 procent af kandi-
daterne ved det seneste kommunalvalg brug-
te det sociale medie aktivt i deres valgkamp.
Det konkluderede en undersøgelse, som Kø-
benhavns Universitet lavede, af kandidater-
nes valgkamp ved KV17. Og Facebook bliver
igen den helt store spiller ved det kommende
valg, mener Benjamin Rud Elberth. Men han
vurderer også, at flere kandidater vil tage
Instagram i brug. Det skyldes ikke mindst, at
landets statsminister bruger det aktivt som
platform.
– Det er Mette-effekten. Vi har haft Vesta-
ger-effekten på Twitter, og Helle Thorning
og Lars Løkke-effekten på Facebook, siger
Benjamin Rud Elberth og fortsætter:
– På Instagram kanman appellere til den del
af danskerne, som ikke gider de politiske dis-
kussioner og kommentarfelterne, hvor Kurt,
Bent og John råber ad nogle politikere på
Facebook. Det findes ikke på Instagram, og
derfor kan det også bruges til at appellere til
nogle af dem, som ikke er så politisk aktive.

Sats ikke på Twitter
Til gengæld skal man ikke satse på Twitter,
som ifølge Benjamin Rud Elberth er blevet en
råbeplatform, og heller ikke på LinkedIn kom-
mer man til at høste mange stemmer.
– Der vil være ganske få politikere, som får
gode valg på grund af LinkedIn. Konservati-
ve er i virkeligheden bedst på LinkedIn, men
Søren Pape-power er altså ikke stærk nok
endnu til at gøre LinkedIn til en platform for
alle kommunalpolitikere, siger han.
Uanset hvilket medie man beskæftiger sig
med under valgkampen, er det vigtigste
ifølge Benjamin Rud Elberth, at man har styr
på teknikken.
– Det er helt vildt, hvordan
teknikken bliver ved at
spille folk et puds, så det
er virkelig vigtigt, at man
sætter sig ind i, hvordan
det fungerer, siger han.
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