
 

Rasmus Rønlev og Mette Bengtsson: "“Og så skal jeg ellers love for, at vreden blev besunget i 
min indbakke og andetsteds”: Konflikt som retorisk kapital for den professionelle 
meningsdanner" 
 
Den offentlige opmærksomhed samler sig i stigende grad omkring provokatører, der ikke skyr, men 
tværtimod skaber konflikt: Drevet frem af digitale netværksmediers logik vinder provokerende og 
grænseoverskridende retorik frem som en måde at sætte den offentlige dagsorden og få taletid, også 
i traditionelle massemedier.1 Vores paper tager afsæt i denne tendens og undersøger, hvordan 
retorer bruger konflikt som retorisk kapital til at etablere sig som professionelle meningsdannere og 
mediepersonligheder i bredere forstand. Som case inddrager vi den danske meningsdanner, blogger, 
kulturanmelder og senest radio- og tv-vært Eva Agnete Selsing, der siden 2011 har været kendt i 
den danske offentlighed for sine nationalkonservative og ofte provokerende synspunkter, ikke 
mindst som de er kommet til udtryk i de blogindlæg, hun siden 2014 har skrevet for den danske avis 
Berlingske. I en tekstlig-intertekstlig analyse2 af udvalgte blogindlæg af Selsing og de reaktioner, 
hendes indlæg har afstedkommet i danske medier, viser vi, hvordan reaktionerne i høj grad knytter 
sig til provokerende personakonstruktioner i Selsings tekster.3 Selsing formår i kraft af sin 
argumentation og stil at skabe stor opmærksomhed omkring og bred cirkulation af sine tekster, og 
den konflikt, hun skaber, er ikke kun med til at konsolidere hendes position som professionel 
meningsdanner, men også en kapital med betydning for hendes videre virke som journalist. 
Konfliktens umiddelbart fordelagtige perspektiver for Selsing som retor – og andre retorer som 
hende – vil vi i en afsluttende diskussion kontrastere med de perspektiver, konflikten har for den 
bredere offentlighed og den demokratiske samtale. 
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