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Sammendrag 
Denne studien tar tak i en svært aktuell tematikk innen medier og deres forhold til samfunnet 

de opererer i. Det dreier seg om endrede maktforhold både nasjonalt og globalt, om nye 

forventninger til nye aktører, samt beskyttelsen av demokratiske verdier som ytringsfrihet. 

Spenningspunktet i studien foregår i medienes relasjon til teknologi, og hvordan 

maktforholdet mellom ulike aktører endres i et digitalt medielandskap. Studien fokuserer på 

Facebook, og hvordan plattformen kan sies å utfordre etablerte forståelser av ytringsfrihet, 

sensur og redaktøransvar i en digital offentlighet. Undersøkelsen ser på hvordan utvalgte 

aktører bruker retoriske virkemidler for å fremme argumenter om sine forventninger til 

Facebook sitt samfunnsansvar. Den tar utgangspunkt i debatten om Facebook og det ikoniske 

krigsfotografiet, ”napalm-piken” som fikk stor oppmerksomhet høsten 2016. Det benyttes et 

kvalitativ metodeopplegg i form av en retorisk analyse av fem tekster. Analysen tar sikte på å 

identifisere hvilke aktører som deltok i debatten, samt hvilke retoriske virkemidler aktørene 

bruker for å fremme sitt perspektiv og overbevise sine tilhørere. Analysen er også ute etter å 

identifisere hvilke argumenter som fremmes om Facebook sitt samfunnsansvar.  

 

Funnene viser at bruken av retoriske virkemidler varierer avhengig av hvem som står bak 

teksten og hvilken interesse de har hatt i debatten. Deres agenda er avgjørende for i hvilken 

grad de tre retoriske appellformene ethos, logos og pathos brukes. En hovedtendens er at i 

flere av de norske bidragene brukes en sterk følelsesmessig appell, og de har et personlig 

preg. Det legges mye vekt på demokratiske verdier som må beskyttes for enhver trussel, og i 

disse tekstene fremstilles Facebook som en hindring av ytringsfrihet. Det understrekes at 

demokratiske grunnpilarer står på spill dersom det ikke skjer en endring. Rollen de ulike 

aktørene har preger om appellen bygger på følelser eller rasjonell argumentasjon.  

 

Argumentene som fremmes varier mellom de ulike aktørene, men det finnes en konsensus 

som hevder Facebook i større grad må anerkjenne sitt samfunnsansvar, både i denne saken og 

i fremtiden, særlig når deres rolle i samfunnet blir større som fører til at deres makt også øker.  
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Abstract 
This study is based on a highly relevant topic regarding media and their relations to the 

society in which they function. The topic revolves around changing power relations both 

nationally and globally, new expectations to new actors, and the protection of democratic 

values such as free speech. There is tension in medias relation to technology, and how the 

power relationships between various actors change in a digital media landscape. This study 

focuses on Facebook and how the platform can be said to challenge established 

understandings of free speech, censorship and editorial responsibility in the digital society. 

The study examines the ways in which selected actors promote their arguments about their 

expectations of how Facebook should manage its responsibility in society. The study is based 

on the debate about Facebook and the iconic war photography “napalm-girl” that received 

great attention in the fall of 2016. A qualitative method is used by means of a rhetorical 

analysis of five texts. The analysis aims to identify what actors participated in the debate, in 

addition to what rhetorical means they use to promote their perspectives in order to persuade 

their audiences. The study also identifies which arguments are expressed about Facebook’s 

civic responsibility.  

 

The study has found that the use of rhetorical means will vary depending on who is the 

messenger, and what their interest in the debate is. Their agenda decides to what degree the 

three rhetorical appeals ethos, logos and pathos are found in the texts. Main tendencies show 

that the Norwegian contributions to the debate use a strong emotional appeal, and they are 

characterized by being personal. There is much emphasis on democratic core values that must 

be protected from any threat, and in these texts, Facebook is portrayed as a hindrance to free 

speech. The various actors’ roles determine whether the rhetorical appeal is based on 

emotions or rational arguments.  

 

The arguments that are being made vary depending on who the messenger is, but there is a 

consensus that states that Facebook to a larger degree has to recognize its civic responsibility, 

both in this specific case and in the future, especially when its role in society grows, which 

leads to greater power in society.   
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1 Innledning og problemstilling 
Spørsmål om ytringsfrihetens vilkår står helt sentralt i et hvert demokrati. Den siste tiden har 

det blitt rettet oppmerksomhet mot hvordan store, globale aktører ivaretar sitt 

samfunnsansvar som portvoktere for ytringsfriheten og dets grenser. I denne oppgaven vil jeg 

fokusere på en case der slike spørsmål ble satt på dagsorden og mye omdiskutert av sentrale 

aktører i offentligheten. Caset dreier seg om debatten som oppstod da Facebook systematisk 

fjernet Nick Uts krigsfotografi fra Vietnamkrigen som viser en naken jente som løper fra 

napalmbombene i 1972. Bildet ble først lagt ut på Facebook av den norske forfatteren Tom 

Egeland i et innlegg om syv fotografier som endret krigshistorien. Bildet ble fjernet av 

Facebook, og senere ble Tom Egeland utestengt fra siden i form av at han ikke kunne 

publisere innlegg (Woldsdal, 2016). Facebooks begrunnelse for at bildet ble fjernet var at det 

brøt med deres retningslinjer for hva slags innhold som er tillatt. I dette tilfellet var det var 

nakenhet på fotografiet som var i strid med retningslinjene (Facebook, 2015). Flere valgte å 

dele det samme bildet og opplevde tilsvarende advarsler, fjerning av innlegget og 

utestengelse fra nettsamfunnet. Som en følge av dette valgte Aftenposten den 9.september 

2016 å vie hele sin forside til å rette kritikk mot Facebook og hva de omtalte som ubegrunnet 

sensur. Mest omdiskutert ble Aftenpostens sjefredaktørs åpne brev til Mark Zuckerberg 

(Hansen, 2016). I dette brevet forklarte sjefredaktør Espen Egil Hansen hvorfor Aftenposten 

ikke ville etterkomme kravet om å fjerne eller redigere det historiske pressebildet. Hendelsen 

skapte en mediestorm med oppslag både i aviser, nettaviser og innslag i nyhetssendinger. I 

tillegg har debatten blitt aktuell innen fagmiljøer som for eksempel Norsk Redaktørforening 

som inviterte Facebook til debatt for å diskutere redaktøransvar og ytringsfrihet (Norsk 

Redaktørforening, 2016). I denne oppgaven skal jeg, med utgangspunkt i en retorisk analyse 

av fem utvalgte tekster diskutere følgende problemstillinger: 
 

• Hvem deltok i debatten om ”napalm-piken” og Facebook, og hvilke argumenter 

fremmer de om Facebook sitt samfunnsansvar? 

• Hvilke retoriske virkemidler tar aktørene i debatten i bruk, og hvordan brukes disse 

for å fremme deres ståsted? 

 

På et teoretisk plan vil oppgaven bidra med innsikter om hvordan sosiale medier fører til 

diskusjoner og forhandlinger om hvem som har makt og ansvar, samt hvordan dette bør 

håndheves i et demokrati. Sosiale medieplattformer anerkjennes ofte for sine bidrag til å 
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styrke ytringsfriheten ved å tilby en arena der alle med tilgang på internett kan uttrykke sine 

meninger. I denne sammenhengen har det blitt fremhevet at ”mange-til-mange”-

kommunikasjon kan virke demokratiserende (Travis, 2013:243). Sosiale medier gir brukere 

en plattform der man kan uttrykke meninger, og er kanskje særlig verdsatt i samfunn der 

ytringsfrihet ellers er begrenset. Internett og derunder sosiale medier, kan med andre ord 

fungere som en demokratiserende faktor i slike samfunn (Aalen, 2013:135). Oppgaven inngår 

i debatten om i hvilken grad Facebook bør ha et ansvar og hvordan ansvaret bør håndheves, 

og plasserer seg sånn sett innen en tradisjon i forskningen som diskuterer medier og makt.  
 
I debatten denne studien tar for seg står mye på spill, og det er trolig større enn hva som tas 

opp i tekstene som analyseres i denne oppgaven. Spenningspunktet handler om medienes 

relasjon til teknologi, og hvordan maktforholdet mellom ulike aktører forskyves i et digitalt 

medielandskap. Norske mediehus befinner seg på mange måter i en kinkig situasjon i denne 

saken, da de hyppig benytter Facebook i distribusjonen av sitt innhold, men kan risikere at 

plattformen trer inn som en “overredaktør” og undergraver redaksjonenes beslutninger. Med 

utgangspunkt i caset og den påfølgende debatten er det interessant å undersøke hvordan 

Facebook utfordrer etablerte forståelser av ytringsfrihet, sensur og redaktøransvar i en digital 

offentlighet, samt hvilke argumenter som blir fremmet av ulike aktører når det gjelder hva 

slags ansvar Facebook bør ha. Målet med undersøkelsen er å belyse hvordan ulike aktører 

fremmer bestemte forventninger til hvordan Facebook som global aktør forvalter sitt ansvar i 

offentligheten. Dette vil jeg gjøre ved å utføre en retorisk analyse som tar sikte på å 

identifisere hvilke retoriske virkemidler aktørene bruker for å fremme sitt perspektiv og å 

overbevise sine tilhørere. 
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2 Teoretiske perspektiver 
I dette kapittelet vil jeg ta for meg det teoretiske rammeverket for oppgaven. Teorien vil 

benyttes til å danne et grunnlag for diskusjon av analysens funn senere i oppgaven. Det 

teoretiske rammeverket tar utgangspunkt i perspektiver på ytringsfrihet, portvokter og 

redaktøransvar, algoritmer og sosiale medieplattformer. Det kan trekkes klare linjer mellom 

dem, og de bidrar til å forklare og drøfte datamaterialet opp mot etablerte funn. Jeg vil først 

starte med å redegjøre for ytringsfrihets funksjon i demokratiet og ytringsfrihetens grenser. 

Deretter vil jeg presentere teorier om portvakt-funksjoner og hvordan redaktørrollen er et 

eksempel på dette. Jeg vil videre gjøre rede for teknologi-giganters makt og samfunnsansvar 

før jeg, innen samfunnsansvar, tar for meg Facebook og algoritmers makt. 

 

2.1 Ytringsfrihet: begrensninger og utfordringer 
I denne delen av teorikapittelet vil jeg belyse hvordan ytringsfrihet er en av de viktigste 

verdiene i demokratiske samfunn. For å kunne diskutere dette i en større kontekst, vil jeg vise 

til eksempler der ytringsfrihet legitimeres gjennom lovverk, samt redegjøre for litteratur som 

belyser ulike argumenter som fremmer ytringsfrihetens verdi.  
 
Ytringsfrihet er en av de mest grunnleggende verdiene i demokratiske samfunn og 

legitimeres gjennom lovverk og erklæringer som et av demokratiets fremste verdier. 

Beskyttelsen av ytringsfriheten i Norge har blitt definert av nasjonalt lovverk i Grunnlovens 

paragraf 100, og har vært en del av norsk lovverk siden 1814 (Kierulf, 2009:54). 

Ytringsfrihet står også nedfelt i FNs menneskerettighetserklæring, og artikkel nummer 19 

som sier “Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet” (FN, 1948 artikkel 19). En tilsvarende 

formulering finnes i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (2010). Begrepet i seg 

selv er moderne i form av at det tilhører samfunnstenkningen fra opplysningstiden og fram til 

i dag (NOU 1999, 27: s.20). Ytringsfrihet har med andre ord ikke alltid vært betraktet som en 

selvfølge, og den har også i dag visse begrensninger, både normative og juridiske. I den 

norske utredningen om ytringsfrihet begrunnes den med tre prinsipper. Disse er 

sannhetsprinsippet, autonomiprinsippet og demokratiprinsippet. Sannhetsprinsippet går ut på 

at alle argumenter må møte motargumenter for å oppnå bedre innsikt. Ytringsfrihet er dermed 

vesentlig for at motargumenter skal komme til orde. Begrunnelsen er at dersom man ikke er 

klar over motargumentene, kan man ikke vite om man har rett eller ikke. Autonomiprinsippet 

peker på at det finnes noen forutsetninger som må eksistere for at individer kan fungere som 
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fritt i det åpne samfunn. Ytringsfrihet er en av forutsetningene (NOU 1999, 27: s.20-21). 

Demokratiprinsippet hevder at åpenhet og kritikk står helt sentralt i demokratiet (NOU 1999, 

27: s.23). Ytringsfrihet er et konstituerende element ved demokratiet, og retten til å kritisere 

“politiske aktører og individers og minoriteters rettigheter er av de ting som må sikres ved 

konstitusjonelle garantier” (NOU 1999, 27: s.24). Ytringsfrihet fyller med andre ord 

funksjoner i samfunnet som er grunnleggende for at man kan snakke om demokrati og frihet. 
 
Litteraturen om ytringsfrihet henviser til argumenter som forklarer verdien av den. Den 

britiske filosofen Johan Stuart-Mill hevder ytringsfrihet er basert på at demokratiet er 

avhengig av sannheten, og at det øker menneskets intellektuelle makt dersom alle er frie til å 

ytre sine meninger. Det vil bringe fram ulike synspunkter som fremmer samfunnsutvikling, 

og til slutt være til nytte for det felles gode (Petäjä, 2009:26). Demokratiske samfunns 

funksjon avhenger av at menneskene som styrer i dem, har fri tilgang til informasjon. Det 

argumenteres for at verdien av ytringsfrihet ligger i at det gjør innbyggere i stand til å styre 

mer effektivt og klokt (Petäjä, 2009:27). Et siste, men høyst relevant, argument for 

viktigheten av ytringsfrihetens eksistens går ut på at ytringsfrihet kan være med på å fremme 

toleranse i samfunnet. Amerikansk jurist og professor Lee C. Bollinger har observert at 

mennesker har en tydelig tendens til å mislike synspunkter som ikke likner deres egne. Han 

mener mennesker har en naturlig impuls som gjerne vil undergrave motstridende 

synspunkter. Ytringsfrihet blir dermed viktig fordi gjennom eksponering for ulike 

synspunkter og meninger, vil lære oss å bekjempe impulsen til å undergrave motstridende 

meninger. Man vil derimot lære og tolerere dem (Petäjä, 2009:28). Argumentene skissert her 

bidrar til å understreke ytringsfrihetens verdi i demokratiske samfunn, og kan forstås som 

idealet for hvordan ytringsfrihet bør fungere.  
 
Et sentralt spørsmål knyttet til ytringsfrihet er hvem som har makt til å sette grenser for den. 

Det kommer til nye aktører som stadig vinner makt, både konkret (økonomisk) og symbolsk 

(sosial) og dermed kan sette grenser for ytringsfriheten. Ytringsfrihet bør ideelt sett beskyttes 

enten man er enig eller uenig i hva som ytres. Warburton (2009) hevder ytringsfrihet er det 

mest sentrale i demokratiet fordi det er en grunnleggende menneskerett å ytre seg fritt. I følge 

ham er beskyttelsen av ytringsfrihet en helt vesentlig markør for hva et sivilisert og tolerant 

samfunn er (Warburton, 2009: 1). Når det skjer utvikling innen digitale medier og teknologi, 

står man overfor nye utfordringer som angår ytringsfrihet. For at et demokratisk samfunn skal 
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fungere optimalt, er det nødvendig at mennesker har tilgang på et bredt spekter av 

informasjon som gir dem mulighet til å delta i samfunnet (Gans, 2003:1).  
 
Ytringsfrihetens grenser er ofte omtalt i sammenheng med juridiske retningslinjer for hva 

som er aksepterte ytringer, og hva som overskrider grensene. Midtbøen, Steen-Johnsen og 

Thorbjørnsrud (2017) bruker en annen tilnærming til å snakke om ytringsfrihetens 

begrensninger, og undersøker hvordan grensene forhandles frem gjennom sosiale prosesser 

som demper bestemte gruppers stemme og forsterker andre (Midtbøen m.fl. 2017:13-14). 

Også her trekkes det frem hvordan rask teknologisk utvikling er en viktig faktor som fører til 

diskusjoner omkring ytringsfrihetens normer, prinsipper og praksis. Digitalisering innebærer 

både en demokratisering av mulighetene for å ytre seg, men også en forandring av 

tradisjonelle mediers rolle som portvakt som inntar en annen form (Midtbøen m.fl. 2017:15). 

Dette er begreper og ideer jeg vil vende tilbake til senere i dette kapittelet. Det er den 

grunnleggende dynamikken i offentligheten som i stor grad bestemmer hvor grensene for 

ytringsfrihet går. Offentlig debatt formes av sosiale mekanismer som legger føringer for hva 

slags ytringer som er innenfor, og hva som blir grenseoverskridende. Disse mekanismene 

utformer det som blir grenser for ytringsfrihet. Grensene er ikke primært sett styrt av 

juridiske bestemmelser, men er snarere hindringer av ulike typer oppfattet press, selv-sensur, 

ekskludering og stigmatisering (Midtbøen m.fl. 2017:16). En slik forståelse av 

ytringsfrihetens grenser er viser at det må finnes en balanse i offentligheten, slik at ikke kun 

én type ytringer anses som akseptable. Redaktører i norsk presse hevder det nødvendigvis må 

settes grenser for hva som kan uttrykkes offentlig. Samtidig er det i følge dem, utfordrende å 

avgjøre hvilke meninger som går over streken for hva som er legitime ytringer (Ihlebæk & 

Thorseth, 2017:157). Grenser er med andre ord utydelige, dynamiske og helt avhengige av 

kontekst. Undersøkelser viser at dersom en redaktør velger å publisere innhold som kan 

oppfattes som kontroversielt eller avvikende fra samfunnsnormen, kan de følge opp med 

innhold som tar motsatt standpunkt i neste omgang. Slik praksis viser hvordan redaktører 

samtidig både tøyer og beskytter begrensninger for å skape en balanse i det offentlige 

ordskiftet (Ihlebæk & Thorseth, 2017:158). Med endringer i medielandskapet, der nye aktører 

som Facebook kommer på banen, må redaktører vurdere sin praksis fordi det oppstår en ny 

dynamikk som endrer premisset for offentlig debatt og dens begrensninger. 
 
Internett har de seneste årene blitt en av de mest sentrale midlene til å utøve ytringsfrihet, 

fordi det meste av informasjon skapes og deles på nett. Internett har bidratt til det Warburton 
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(2009:81) kaller å “democratize comment”, altså at det å ytre seg tilgjengeliggjøres via 

internett. Dersom internett fremmer ytringsfrihet, forutsettes det at myndigheter også legger 

til rette for det. “The future of free speech must be tied to the ways in which individuals are 

permitted by governments to use the Internet” (Warburton, 2009:81). Da store deler av 

informasjonsdeling og kommunikasjon foregår på nett er det en forutsetning at utfoldelse der 

skjer fritt uten begrensninger. Stadig flere rapporterer også at de holder seg oppdatert på 

nyheter gjennom Facebook (Vos, 2015:12). Lucchi (2016:94) undersøker hvordan man kan 

sikre at nye medier, slik som internett, forblir et ubegrenset og offentlig rom der ytringsfrihet 

kan oppnås uten begrensninger. Samfunnet har utviklet seg til å bli avhengig av 

tilgjengeligheten, utvekslingen og delingen av digital informasjon (Lucchi, 2016:95). Det vil 

følgelig medføre en stor grad av makt til de forumene, plattformene eller nettsidene som 

opplever at de besøkende føler et behov for å oppsøke dem. Lucchi (2016) mener man kan stå 

overfor utfordringer knyttet til ytringsfrihet når informasjonsflyten skjer på digitale medier. 

Det kommer av at oppgaven med å opprettholde en kontroll over informasjonsflyten ikke 

lenger er statens ansvar, men i stedet delegeres til private eller kommersielle enheter som 

først og fremst tenker på egne interesser (s.95). På den måten kan ytringsfrihet stå i fare for å 

bli neglisjert og dermed begrenset. Man kan altså snakke om hvordan et lite antall globale 

aktører, gjerne med kontroll over informasjonsflyten på internett, fungerer som portvakter. 

Dette begrepet vil jeg vende tilbake til. Derimot kan man på den annen side anse internett, og 

særlig sosiale medier, som verktøy som har forsterket ytringsfrihet. Litteraturen om 

ytringsfrihet forteller ofte om hvordan denne retten stadig står i fare for å bli undertrykket. 

Over det siste tiåret kan man derimot argumentere for at sosiale medieplattformer har endret 

narrativet.  

 

2.2 Portvakt-teori 
Teori om gatekeeping, eller portvoktere, er relevant for oppgaven fordi den omhandler 

forhold som makt og ansvar i offentligheten. Det har skjedd endringer for kommunikasjon og 

informasjon, særlig når nye aktører har kommet til. Noen oppgaver og mekanismer har blitt 

forflyttet fra eksempelvis tradisjonelle medier til nye medier. Mange hverdagslige aktiviteter 

er foregår på andre steder enn før. Det gjelder blant annet kommunikasjon, 

informasjonsutveksling, sosial samhandling og debatt. Digitalisering har forandret forståelsen 

av gatekeeping fullstendig, ved at nyhetsorganisasjoner har ikke lenger en overordnet rolle 

som ansvarlig for publisering og distribusjon av nyheter (Bro & Wallberg, 2015:98). 
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Gatekeeping-teori kan for denne oppgavens del belyse hvilke mekanismer som rører seg når 

informasjon velges ut, og vil bidra til å belyse maktperspektiver i denne prosessen. Jeg vil 

først redegjøre for hva portvakt-teori går ut på og deretter henvise til litteratur som diskuterer 

hvordan perspektiver på portvaktmakt endrer seg som et resultat av teknologiske fremskritt 

og fremveksten av nye, mektige teknologi-aktører som vinner makt i medielandskapet.  

Gatekeeping har gjennom tidene vært en redaksjonell praksis der redaktører og journalister 

står for avgjørelsene. Gatekeeping-teori, eller portvakt-teori, er en av de eldste innen 

forskning på medier og kommunikasjon. Det dreier seg i hovedsak om hvordan elementer er 

valgt ut eller valgt bort, gjerne i forbindelse med hvilke saker som slipper gjennom til avisen 

eller nyhetssendingen (Shoemaker m.fl., 2001:233). For å gi en enkel definisjon på hva 

gatekeeping i mediene og nyhetsproduksjon dreier seg om kan man vise til Pamela J. 

Shoemaker m.fl. (2001) sin forklaring:  

(…) gatekeeping is the process by which the vast array of potential news messages are 
winnowed, shaped, and prodded into those few that are actually transmitted by the 
news media” (Shoemaker m.fl., 2001:233) 

 
Axel Bruns (2005) gir en liknende definisjon og hevder at “media control the gates through 

which content is released to their audiences” (Bruns, 2005:11). For mange typer medier er 

gatekeeping en helt nødvendig prosess fordi det i eksempelvis aviser eller TV-nyheter er 

begrenset med plass enten i form av sideantall eller minutter. Deres oppgave blir dermed å 

sile ut og gjøre plass til de nyhetene som anses som de viktigste eller mest interessante den 

aktuelle dagen (Bruns, 2005:11). Denne formen for gatekeeping gjør seg derimot ikke 

gjeldende i samme grad for digitale medier. Digital lagring og overføring har på massivt vis 

utvidet både plass og tid til medieinnhold. Sånn sett faller altså det Bruns (2005:13) kaller 

den teknologiske motivasjonen  for gatekeeping bort. Også Ihlebæk (2013) forklarer hvordan 

Internett endrer og svekker behovet for redaksjonell portvaktmakt. Internett opphever 

behovet for redaksjonell portvaktmakt som går på kvantitet (Ihlebæk, 2013:89). Man kan 

identifisere to reaksjoner på denne utviklingen. På den ene siden oppleves denne endringen 

som positiv på grunn av den demokratiserende effekten av økt publikumsdeltakelse. Den 

utfordrer den kommersielle mediemakten som kan framstå ekskluderende og eliteorientert 

(Bruns, 2008:77). På den annen side finnes dem som er skeptiske til at tradisjonelle 

portvoktere svekkes, da disse oppfattes som kvalitetssikrere som kan hindre kaos og en 

degradering av den offentlige debatten (Barber, 2004:44). Singer (1997) argumenterer på 

samme måte, og hevder at portvakter utgjør en nyttig funksjon, og at deres verdi ikke 

minskes ved at lesere via internett nå kan se alt innholdet som vanligvis ville vært forkastet. 
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Hun mener det fører til at lesere derimot blir klar over mengden innhold som eksisterer og 

dermed kan sette pris på gatekeeper-funksjonen på en annen måte. Med tilgang på all mulig 

informasjon ved hjelp av digital teknologi, blir brukere selv ansvarlige for å sile ut hvilken 

informasjon de anser som nyttig og ikke (Singer, 1997:80).  
 
Gatekeeping knytter seg nødvendigvis til et begrep om makt. Portvaktene, eller gatekeepers, 

bestemmer hva som blir en persons sosiale realitet. Gatekeeping er med på å forme en 

persons syn på verden ved å skape et bilde av den gjennom informasjonen som gjøres 

tilgjengelig. Denne prosessen er med på å bestemme hvordan vi definerer våre liv og verden 

rundt oss. Derfor påvirker gatekeeping nødvendigvis enhver persons sosiale realitet 

(Shoemaker & Vos, 2009:3). Begrepet om makt knyttet til dette forklares av Bagdikian 

(1983:226) slik: “The power to control the flow of information is a major lever in the control 

of society. Giving citizens a choice in ideas and information is as important as giving them a 

choice in politics”. Han presiserer hvor mye makt det innebærer å kontrollere 

informasjonsflyten i et samfunn. Det å gjøre ideer og informasjon tilgjengelig for innbyggere 

i samfunnet sidestilles med å gi mennesker valgmuligheter. Denne tanken kan knyttes til teori 

om ytringsfrihet, der ytringsfrihet anses som svært verdifullt da tanken er at jo flere ideer, 

standpunkter og ytringer man eksponeres for, dess mer forberedt er man på å skulle gjøre opp 

sin egen mening. Dette trekkes særlig frem i forbindelse med politiske valg som er helt 

vesentlig i et demokrati. Motvekten til denne formen for tilgjengeliggjøring av informasjon er 

i de tilfeller der saker og hendelser ikke dekkes av mediene. Shoemaker & Vos (2009) 

forklarer hvordan disse sakene dermed ikke er en del av publikums verdensbilde. “People 

cannot know about what the media fail to tell them, unless they have personal experience of 

the event” (Shoemaker & Vos, 2009:4). Dette fremhever altså den viktige og avgjørende 

rollen nyhetsmediene har i formidling av informasjon. Folk kan ifølge Shoemaker & Vos 

(2009) nemlig ikke vite om det mediene ikke formidler med mindre de har en personlig 

opplevelse av hendelsen. 
 
De siste årene har forståelsen av gatekeeping endret seg fordi det ikke lenger nødvendigvis 

kan sies å bare være en redaksjonell og journalistisk praksis. Fremveksten av internett har 

sørget for at det som tidligere var et passivt publikum nå er aktive. Sammenliknet med 

tradisjonell massemedia tilbyr internett muligheten for interaksjon mellom publikum og 

nyhetsskapere. Denne hyppige interaktiviteten gjør publikum om til portvakter (Shoemaker & 

Vos, 2009:6). Bruns (2008:73) foreslår begrepet gatewatching fremfor gatekeeping. Han 
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knytter begrepet sammen med citizen journalism ved å si at gatewatching leder bevegelsen 

mot citizen journalism (Bruns, 2008:73). Borgerjournalistikk, eller citizen journalism, 

handler om at et tidligere passivt publikum blir aktive brukere og produsenter av innhold, 

særlig på nettbaserte arenaer (Bruns, 2008:73). Nyhetskonsumentene inntar, slik Shoemaker 

og Vos (2009) skildrer det, en portvakt-rolle som tidligere har tilhørt journalister og 

redaktører. Gatewatching skiller seg fra gatekeeping ved at førstnevnte ikke vektlegger å 

gjøre et omfattende nyhetsutvalg. Gatewatching baserer seg på brukernes evne til å selv 

bestemme hvilken informasjon de synes er interessant og som er verdt å merke seg, samt dele 

med likesinnede personer (Bruns, 2008:74). Også Jane Singer (2006) skriver om hvordan 

portvaktfunksjoner er i endring. Tradisjonelle portvaktroller ser ut til å minske i det moderne 

informasjonssamfunnet. Internett trosser hele oppfatningen om en “port” og utfordrer ideen 

om at journalister, eller andre, kan eller skal begrense hva som får passere gjennom (Singer, 

2006:265).  
 
Medielandskapet er i endring og man kan ikke lenger snakke om portvakter på samme måte 

som tidligere. Samtidig med at publikum nå tar del i denne prosessen, både ved å skape 

innhold men også ved å tilpasse sin opplevelse på internett etter egne interesser, har aktører 

som Facebook og Google kommet på banen. Tim P. Vos (2015:12) redegjør for hvordan 

portvaktfunksjonen gjennomgår en overgang til noe nytt. Han skriver om såkalt legacy media 

som kan forstås som tradisjonelle medier. Både journalistikk og gatekeeping er i endring. Når 

det gjelder journalistikk argumenteres det for at non-legacy media, nye medieformer, som 

sosiale medieplattformer og søkemotorer tar over for de tradisjonelle nyhetsleverandørene. 

Når det kommer til gatekeeping, er en av de mest relevante utviklingene innen denne 

fagtradisjonen at non-legacy media også fungerer som portvakter. Facebook er et viktig 

eksempel. “Facebook is the most obvious example of a social media gatekeeper and a 

disrupter of legacy media’s place in the news ecology” (Vos, 2015:12). Facebook opplever 

stadig større tilslutning når det gjelder oppgaver som tradisjonelt sett har vært fordelt hos 

andre institusjoner som for eksempel tradisjonelle nyhetsmedier. Forskning fra 2014 viser at 

30 prosent av USAs voksne befolkning oppgir at de får nyheter fra Facebook (Anderson & 

Caumont, 2014). I Norge har TNS Gallup gjort tilsvarende undersøkelser i 2017, og 33 

prosent av de som har deltatt i undersøkelsen oppgir at Facebook er en viktig nyhetskanal. 52 

prosent sier de har mottatt nyheter i strømmen på Facebook fra norske nettsteder de siste syv 

dagene (TNS Gallup, 2017). Det skjer altså en helt tydelig forskyvning og endring der 

tradisjonelle portvakter gradvis elimineres og erstattes av individet som selv kan velge ut 
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hvilken informasjon de vil forholde seg til (Bro & Wallberg, 2015:101). Litteraturen innen 

portvakt-teori er gjerne opptatt av hvordan nye begreper som participatory journalism og 

gatewatching beskriver hvordan gatekeeping-prosessen endres i en digital tid. Det finnes 

likevel innvendinger som presiserer at en ny generasjon av portvoktere ikke bare består av 

personer (Bro & Wallberg, 2015:98). Innvendingen hevder nettportaler og plattformer som 

baserer seg på et forhåndsdefinert sett med verdier, altså algoritmer, stadig blir viktige å 

betrakte som ”the final gatekeeper” (Bro & Wallberg, 2015:101).  
 
Gatekeeping-begrepet kan forstås på to måter når det gjelder Facebook. På den ene siden er 

plattformen lagt opp slik at brukerne styrer innholdet og publiserer egen tekst eller annet 

innhold om nyheter og hendelser. Sånn sett kan hver enkelt Facebook-bruker anses som en 

potensiell gatekeeper (Singer, 2014:66). Portvaktrollen er med andre ord endret, og 

journalister som tidligere har ansett seg selv som samfunnets portvoktere må nå finne seg i at 

denne rollen deles med medlemmer av et stadig mer aktivt publikum (Singer, 2014:68). 

Samtidig kan plattformen, Facebook, betraktes som en stor gatekeeper i seg selv. Den er 

bygget opp nettopp slik at den lager og utvikler algoritmer som strukturerer nyhetsstrømmen 

(Somaiya, 2014). Denne oppgaven dreier seg i stor grad om hvilke utfordringer man står 

overfor idet en sosial medieplattform som Facebook får såpass stor makt over 

informasjonsflyten i verden. Det som fremdeles er uvisst og som har skapt mange spørsmål 

og debatt, inkludert debatten som oppgaven tar utgangspunkt i, er i hvilken grad Facebook og 

andre lignende sider gjør bestemte og formålsrettede beslutninger når det gjelder innhold.  
 
Ihlebæk (2013:91) redegjør for hvordan redaksjoner bruker retningslinjer som en form for 

disiplinerende makt. Reglene må gjerne godkjennes for å delta, eksempelvis i debatter i 

nettavisers kommentarfelt, og er synlige for brukerne. Retningslinjene fungerer som en form 

for kontrakt mellom redaksjonene og deltakerne (Ihlebæk, 2013:91). Dette kan enkelt 

overføres til hvordan det fungerer å bruke Facebook. Plattformen arbeider ut fra retningslinjer 

som styrer brukernes atferd, og sørger for konsekvenser der reglene brytes. Likevel har ikke 

Facebook et ønske om å definere seg selv som en redaksjon, men som en plattform (Furuly & 

Borud, 2016).  
 
2.2.1 Redaktører som portvoktere 
I debatten om Facebook og “napalm-piken” ble spørsmålet om hvorvidt Facebook har et 

redaktøransvar mye omdiskutert. Flere mente at ettersom Facebook fjerner innhold de mener 

ikke føyer seg etter retningslinjene, inntar de en redaktørrolle. Plattformen selv har distansert 
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seg fra en slik definisjon. For å kunne diskutere dette videre senere i oppgaven er det 

nødvendig med en forståelse av begrepet, samt hva rollen innebærer. For å forstå hva 

redaktørrollen går ut på, er det nyttig å først ha et begrep om hva rolle i seg selv betyr. 

Rollebegrepet kan knyttes til sosiologi, der det defineres som summen av de normer som 

knytter seg til en bestemt oppgave eller stilling. En rolle kan også defineres på bakgrunn av 

hvilke handlinger enn rolleinnehaver utfører (Eide, 2000:15). Redaktørens rolle er gjerne 

definert normativt, altså på en rettledende måte der definisjonen sier noe om hvordan en 

redaktør bør opptre. Redaktøren kan sørge for at meninger kan komme til offentlig uttrykk, 

og fungerer sånn sett som en portvakt (Eide, 2000:18). Man kan snakke om det ideelle 

redaktøransvaret. Norsk Redaktørforening ønsker å sørge for at redaktøransvaret skal “stå 

som en garanti for ytringsfrihet og redaksjonell uavhengighet og kvalitet” (Eide, 2000:290). I 

nyere tid blir det stadig mer utfordrende å skulle definere redaktørrollen. Det kommer av at 

for eksempel publisering på internett gjør det vanskelig for å ha full kontroll over hva som 

publiseres på nettsider. Det såkalte Konvergensutvalget som har vurdert sammensmeltingen 

av tele-, data- og mediesektoren, foreslo et redaktøransvar for nettpublisering der man kan 

utnevne en ansvarlig redaktør. Dette lar seg ikke enkelt gjøre, særlig når mengden innhold på 

internett er så massiv som i vår tid.  
 
“Redaktørrollen utfordres altså av at grenser mellom ulike medier nedtones” (Eide, 

2000:290). Idet det skjer en stor fremvekst av kommunikasjonsmedier som ikke kan forstås 

som massemedier på lik linje med tradisjonelle medier, blir begrepet redaktørrolle vrient å 

definere. Særlig i forbindelse med sosiale medier, der brukerne av dem utgjør størstedelen av 

premisset for deres eksistens, kan man til og med argumentere for at alle og enhver kan bli 

sin egen redaktør. Utviklingen i teknologien har med andre ord utfordret en tradisjonell 

oppfatning av redaktørrollen som går på at det er en demokratisk nøkkelrolle. For å videre få 

en forståelse for hva redaktøransvaret innebærer for norske redaktører i dag, kan man se til 

Redaktørplakaten (Norsk Redaktørforening, 2004). Denne har en klar tone for hva redaktøren 

har av plikter, og åpner med at redaktøren alltid skal ha frie mediers ideelle mål for øye. Man 

kan hevde at redaktører står i et spenningsfelt mellom demokrati og marked (Eide, 2000), da 

produktet de skaper skal selges. Likevel skal redaktøren fremme de demokratiske idealene, 

og i følge Redaktørplakaten skal redaktøren “ivareta ytringsfriheten og etter beste evne 

arbeide for det som etter hans/hennes mening tjener samfunnet” (Norsk Redaktørforening, 

2004). Som diskutert tidligere er en viktig del av det som tjener et demokratisk samfunn er fri 

informasjonsformidling og debatt. Redaktørplakaten presiserer at også dette faller under 
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redaktørens ansvarsområde, nemlig å gjennom sitt medium fremme dette. Redaktøren har 

altså, gjennom sin rolle, et samfunnsansvar for å fremme demokratiske idealer. Det kan 

naturligvis diskuteres i hvilken grad sosiale medier kan ta et redaktøransvar, da disse ikke 

opererer med redaktører på lik linje som tradisjonelle medier. Man kan likevel diskutere 

sosiale mediers samfunnsansvar. 
 

2.3 Teknologi-giganter og samfunnsansvar 
Forskning på sosiale medier har gjerne fokusert på nettopp det sosiale aspektet ved slike 

plattformer. Det er blant annet undersøkt hvorvidt sosiale medier kan bidra til å ekspandere 

menneskers sosiale nettverk (Tufekci, 2010), samt om sosial kapital kan øke ved bruk av 

eksempelvis Facebook og hvordan bruk av slike sosiale plattformer kan påvirke menneskers 

psykologiske velvære (Steinfeld m.fl., 2008). Den andre siden av forskning gjort på sosiale 

medier og teknologiselskaper kan også ses i et sosialt perspektiv, men undersøker deres makt 

i samfunnet på en annen måte. Artikkelen til Moore (2016) er et eksempel på slike 

undersøkelser. Et av hans hovedargumenter at såkalte tech giants ikke bare bringer fram 

spørsmål omkring deres økonomiske makt i moderne samfunn, men også om sikkerhet og 

personvern. Likevel hevder Moore (2016) at de mest komplekse og samtidig sjeldnest 

vurderte spørsmålene som dukker opp med teknologi-giganters fremvekst handler om deres 

samfunnsrolle (s.3-4). I forbindelse med samfunnsrollen, eller civic role, problematiserer 

Moore (2016) teknologi-selskapenes samfunnsmakt. Når store, teknologiske selskaper 

omtales som mektige, er det gjerne med henvisning til økonomisk dominans. Moore 

(2016:22) mener det er viktig at det ikke fokuseres for mye på kun det, for da oppstår det en 

risiko for at man ser bort fra deres betydelig økende samfunnsmakt. Det er denne makten som 

skiller teknologiselskapene fra andre globale virksomheter: 
  

It needs to be recognized that these organisations and their services are starting to play 
significant civic roles in democratic society, and that in playing these roles, they are 
gaining political and social power. Democracies may decide, in some cases, that this is 
a fair trade given the benefits (Moore, 2016:58)  

 
Debatten om Facebook og “napalm-piken” er et eksempel på at blant annet Facebook er nødt 

til å svare på kritiske spørsmål omkring deres samfunnsrolle og makten det innebærer. 
 
Som beskrevet i forbindelse med endring av redaktørrollen og portvaktfunksjonen, skildrer 

også Moore (2016) hvordan teknologi-selskapenes kontroll og makt tidligere lå hos 

tradisjonelle medieorganisasjoner. Eksempler er makt til å kalle på offentlig oppmerksomhet, 
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kommunisere nyheter og informasjon, samt å gi mennesker en stemme. En interessant 

observasjon er at teknologi-selskapene ikke ønsker å anerkjenne sin mektige posisjon, men 

heller fremheve hvordan teknologien kan gi brukerne av dem makt (s.22). Moore (2016:22) 

argumenterer for at det å tilgjengeliggjøre plattformene, å tilby potensielle brukere en 

plattform til å uttrykke seg, i seg selv er å inneha makt. Dette gjelder særlig dersom 

organisasjonen eller selskapet har monopol eller oligopol, tilnærmet monopol, på denne 

makten. Facebook er ikke alene om å være en global plattform der mennesker aktivt uttrykker 

meninger og innhold, men er en av de største plattformene som eksisterer. Sånn sett kan man 

argumentere for at den bør anses som en viktig og mektig samfunnsaktør. I desember 2017 

hade Facebook 1,4 milliarder daglig aktive brukere i gjennomsnitt (Facebook Newsroom). 

Man kan lese Moores (2016) argumenter som om man bør følge nøye med på hvordan 

teknologigigantene opererer ettersom de har stor innflytelse i samfunnet. 
 
Teknologiselskaper innehar en makt som kan brukes for å bedre samfunnet, altså positive 

effekter. Å kunne mobilisere en gruppe mennesker til å for eksempel protestere mot urett og 

holde folk oppdatert på nyhetsbildet kan komme samfunnet og demokratiet til gode (Moore, 

2016:4). Det er likevel nødvendig å problematisere maktbegrepet. Det kan, som nevnt, brukes 

for å øke goder. Samtidig kan makt misbrukes og Moore (2016) er opptatt av hvordan 

virksomheter som Google, Microsoft og Facebook, såkalte tech giants, og deres makt kan 

brukes mindre godt. Man kan diskutere risikoene som oppstår idet demokratiske samfunn i 

stor grad lener seg på et lite antall private og kommersielle selskaper til å utføre 

samfunnsoppgaver (Moore, 2016:4). Moore (2016:30) mener demokratiske samfunn må 

avgjøre hvorvidt de er komfortable med å outsource slike oppgaver til private selskaper, i 

dette tilfellet sosiale medier. 
 
Sosiale medier som begrep er relativt nytt, og ble eksempelvis først brukt av norske medier i 

2006 (Aalen, 2013:15). Sosiale medier ses ofte i sammenheng med nettopp et 

samfunnsansvar, og omtales som demokratiserende (Travis, 2013:243). Plattformene 

fungerer som en arena for meningsutveksling, og flere har tatt til orde for at ytringsfrihet 

fremmes gjennom sosiale medier, og dermed kan fungere som nettopp en demokratiserende 

faktor i samfunnet (Aalen, 2013:135).  
 
Innen internasjonal forskning kalles det som på norsk omtales som sosiale medier, for Social 

Network Sites. Dette begrepet forkortes gjerne til SNS og er populært definert som 

nettbaserte tjenester der personer kan konstruere en offentlig eller halvoffentlig profil 
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innenfor et begrenset system (boyd&Ellison, 2007:211). I norsk sammenheng ble sosiale 

medier noe flertallet av norsk befolkning aktivt brukte da Facebook ble tilgjengelig. Det 

finnes flere eksempler på andre sosiale medieplattformer som har blitt lansert, men som ikke 

har opplevd den typen tilslutning som Facebook har. Aalen (2013) hevder at om et sosialt 

medium skal lykkes, må brukeren oppleve det som en løsning på et problem eller behov 

vedkommende har (Aalen, 2013:32). Det finnes flere forklaringer på hvorfor nettopp 

Facebook har blitt såpass stort som det har blitt. 31.desember 2017 var det 25.105 personer 

ansatt i Facebook, fordelt over deres mange internasjonale kontorer. Hovedkvarteret til 

Facebook er i Palo Alto i California, USA. I mars 2018, som er de seneste tallene Facebook 

har lagt fram for antall brukere, var det 1,45 milliarder daglig aktive brukere i gjennomsnitt. 

Når det gjelder månedlig aktive brukere i snitt per 31.mars 2018, var tallet 2,2 milliarder 

(Facebook Newsroom).  
 
Facebook er et slikt sosialt nettverk, eller et såkalt SNS, der brukere kan dele innlegg av alle 

former for uttrykk, kommentere og like. Interaksjonen på Facebook foregår via slike 

handlinger, i tillegg til en chat-funksjon. Essensen av hva Facebook består av er interaksjon 

og kommunikasjon med andre brukere, enten privatpersoner, bedrifter, organisasjoner og 

liknende (Nations, 2018). Facebook ble etablert i 2004 av blant annet Mark Zuckerberg og 

var i utgangspunktet ment å være en sosial plattform for studenter ved universitetet Harvard i 

USA. Etter hvert som tjenesten ble mer populær, ble den også utvidet til å være tilgjengelig 

for alle som hadde en e-postadresse (Nations, 2018). Facebook selv, hevder i dag at deres 

misjon er å gi folk muligheten og makten til å bygge opp samfunn på nett, og dermed bringe 

verden tettere sammen. Facebook hevder også at folk bruker deres tjenester for å være i 

kontakt med venner og familie, holde seg oppdatert på hva som foregår i verden, samt å dele 

og uttrykke det som betyr noe for dem (Facebook Newsroom). Slik kommuniserer Facebook 

om sitt samfunnsansvar, og som virksomheter flest, kommuniseres samfunnsansvar primært 

for å bygge opp sitt omdømme (Ihlen, 2011:90). Begrepet samfunnsansvar beskriver hvordan 

virksomheter anser sine oppgaver, økonomiske og sosiale (Ihlen, 2011:21). Samfunnsansvar 

kan ses som en sosial størrelse. Det vil si at virksomheter er nødt til å ta hensyn til allment 

aksepterte sosiale normer for å overleve (Ihlen, 2011:27). Dette gjelder også teknologi-

selskapene, deriblant Facebook. Facebook definerer sitt samfunnsansvar som en tjeneste som 

tilgjengeliggjør kommunikasjon og sosial interaksjon, og dermed bringer verden tettere 

sammen. I debatten som denne oppgaven tar utgangspunkt i kritiseres Facebook for å ikke 

innse at deres samfunnsansvar er langt mer betydelig enn det. Flere aktører har tilskrevet 
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plattformen oppgaver og roller som tidligere har tilhørt tradisjonelle medier. Med dette 

kommer naturligvis forventninger til hvordan Facebook forvalter det enorme ansvaret som 

følger med å ha posisjon som verdens ledende nettsamfunn. Plattformen kritiseres blant annet 

for å lene seg på automatiserte algoritmer i saker som, i følge en rekke aktører, må vurderes 

av menneskelig skjønn.  

 

2.4 Algoritmer som portvakt og Facebooks EdgeRank 
I debatten som pågikk om Facebook i september 2016, ble algoritmer altså et mye omtalt 

begrep. En algoritme er i utgangspunktet en matematisk utregning og beskriver en nøyaktig 

fremgangsmåte som skal utføre en bestemt oppgave (Dahlum, 2018). Mens teori om 

portvoktere kan danne grunnlaget for å forstå den rollen Facebook, blant flere, har inntatt, vil 

forskning og litteratur om selve utførelsen av disse oppgavene tilføre teorien et viktig 

perspektiv. Det er viktig å ta i betraktning begrepet om portvakter i forbindelse debatten om 

“napalm-piken og Facebook”. Når de tradisjonelle rollene og oppgavene journalister og 

redaktører har hatt som portvakter svekkes, er det helt vesentlig å undersøke hva de 

“erstattes” med. Aktuell litteratur foreslår nettbaserte informasjonsformidlere som Google og 

Facebook som de “nye” portvaktene. Portvakt-teori diskuterer hvordan slike nettbaserte 

plattformer stadig vinner makt, men konsentrerer seg i hovedsak om to aspekter. Det ene 

handler om at publikum selv bestemmer hvilke nyheter og innhold de vil se. Det andre 

aspektet går ut på at journalistrollen endrer seg av at publikum i større grad bestemmer selv. 

Journalistenes rolle som portvoktere i nyhetssammenheng, reduseres (Bozdag, 2013:209). 

Om man forstår nettbaserte informasjonsformidlere som nye portvakter, anses de gjerne som 

nøytrale i denne rollen. Slike synspunkter betrakter nettjenester som kun en algoritme som 

fungerer uten menneskelig bias. De skiller seg altså fra mennesker som på sin side ofte kan 

opptre partiske, og påvirkes av egne interesser eller holdninger. Bozdag sitt (2013) 

hovedargument er at algoritmer, på lik linje med menneskelig praksis, preges av bias eller 

partiskhet. “...online services that process (social) data are not merely algorithms; they are 

complex systems composed of human operators and technology” (Bozdag, 2013:210). 

Poenget er at mennesker er ansvarlige for å ha utviklet og designet de ulike algoritmene som 

fungerer på nettsider, deriblant Facebook. Det er derfor nødvendig å diskutere nettbaserte 

tjenesters funksjoner i kontekst med makt på lik linje som man forstår tradisjonelle medier 

som virkningsfulle og mektige.  
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Som nevnt tidligere har teknologi forskjøvet ulike samfunnsoppgaver til det digitale feltet. 

Informasjon og kommunikasjon er en viktig del av dette, og forskning viser hvordan 

mengden informasjon, eller innhold, som lages og omsettes hyppig øker. 90 prosent av 

informasjon globalt per 2013 har blitt til i løpet av de siste to årene før 2013 (Bozdag, 

2013:210). Gatekeeping blir dermed nødvendig for å sortere den store mengden innhold, slik 

at den kan gi mening eller oppleves som relevant for ulike personer. Denne prosessen er, som 

tidligere forklart, med på å definere menneskers sosiale virkelighet (Bozdag, 2013:211). 

Litteratur som angår ytringsfrihet, gatekeeping og filtrering på nett beskriver informasjon 

som et primært gode (Hoven & Rooksby 2008:381).Informasjon er altså et gode som fører en 

tilstand av velbehag, og informasjon forstås som en kilde til kunnskap. Informasjon blir til 

kunnskap, og forutsetningen for å være et fritt menneske og leve et rasjonelt liv, er tilgang på 

informasjon (Bozdag, 2013:211). Om man forstår informasjon på denne måten, får de som 

forvalter informasjon i dagens samfunn naturligvis enorm makt.  
 

As a requirement of justice, in high-technology information societies, people should be 
educated in the use of information technologies, and have affordable access to 
information media sufficient to them to be able to participate in their society’s common 
life (Bozdag, 2013:211) 

 
Argumentet går ut på at alle mennesker er avhengige av tilgang på informasjon for å leve fritt 

og rasjonelt. De som forvalter informasjon får et spesielt ansvar for å sørge for at flest mulig 

har tilgang på den informasjonen som er relevant for deres liv. Det argumenteres for at 

mediemakt tilsvarer politisk makt, og at makten til å kontrollere informasjonsflyt tilsvarer 

kontroll i samfunnet (Bagdikian, 2004:136). En slik oppfatning kan knyttes til det konkrete 

begrepet om algoritmer. Siden tilgang på informasjon er en verdi, og algoritmer gir tilgang 

til, eller blokkerer informasjon, er ikke utformingen av algoritmer kun et teknisk spørsmål, 

men også et politisk spørsmål (Bozdag, 2013:213). Menneskelig påvirkning får ikke 

konsekvenser bare for utviklingen av algoritmer, men også bruken av dem. Nettbaserte 

informasjonsformidlere, som Facebook, kontrollerer spredningen av informasjon for flere 

millioner mennesker, noe som gir dem enorm politisk og sosial makt (Bozdag, 2013:214). 

Facebooks fjerning av bildet av Kim Phuc illustrerer godt hvordan en forhåndsbestemt 

algoritme fjernet bildet fordi det var i strid med plattformens retningslinjer, og hvordan det 

resulterte i en debatt om politisk makt og samfunnsmakt.  
 
I sin artikkel redegjør Taina Bucher (2012) for Facebooks praksis og bruk av algoritmer i 

arbeidet med å møte sine retningslinjer. Hun gjør en analyse av Facebooks algoritme, 
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EdgeRank, og forklarer hvordan denne fungerer i forbindelse med synlighet på Facebook. 

Hun problematiserer idéen om synlighet ved å hevde at det ikke er for mye synlighet som kan 

være utfordrende med deltakelse på nett, men det å potensielt sett forsvinne og bli usynlig på 

grunn av automatiserte strukturer eller mekanismer som bestemmer dette (Bucher, 

2012:1164). Denne oppgaven er ute etter å drøfte hvilke premisser som legges til grunn i et 

samfunn der mediene og landskapet de opererer i endres, på grunn av blant annet digital 

utvikling. Bucher (2012) berører også denne tematikken. Hun viser til medieteoretiker 

Marshall McLuhan som hevder at media er en forlengelse av mennesket. Mediene kan, i 

følge McLuhan, hjelpe oss med å se og føle det som ellers ville vært utenfor vår rekkevidde 

(Bucher, 2012:1164-1165). Å bli synlig eller å oppnå synlighet i nye medier, slik som 

Facebook, er et omstridt maktspill der mediene spiller en viktig rolle som nevnt ovenfor. Det 

kommer av at mediene er i besittelse av vesentlige verktøy som er med på å sortere og 

rangere det sosiale feltet i samfunnet (Bucher, 2012:1166). Om man sikter til massemediene 

er slik utvelging beskrevet gjennom begrepene framing, gatekeeping eller agenda setting 

(Bucher, 2012:1166). Gatekeeping er altså et svært relevant begrep i denne sammenheng 

fordi det dreier seg om hva eller hvem som tillater at noe blir synlig eller ikke. 
 
Teorier som omhandler framing eller gatekeeping er ofte knyttet til tradisjonelle medier som 

pressen eller TV, men forstås nå på en annen måte. Det kommer av at ulike former for medier 

iverksetter ulike former for synlighet. Bucher (2012) bruker pressen som eksempel der hva 

som får plass på papiret og dermed blir synlig, bestemmes gjennom menneskelige 

redaksjonell praksis (2012:1166). Som sagt har internett endret dette og hva som er 

tilgjengelig i form av at vi kan se og høre det, dreier seg i større grad om software. Ett av 

hennes argumenter handler om at software-funksjoner fungerer som en sosial-teknologisk 

aktør i stand til å påvirke brukeres praksis og opplevelser av web-sider. Bucher (2012) 

fremmer i sin artikkel viktigheten av forståelse for hvordan synlighet på Facebook er 

konstruert. Det er avgjørende å vie oppmerksomhet til den underliggende teknologien og 

algoritmene som har enorm makt, slik Bozdag (2013) også presiserer. Denne siden av saken 

har også kommet fram i diskusjonen som pågikk i norske medier i perioden etter 

Aftenpostens utgave den 9.september i 2016. Også her ble det lagt vekt på viktigheten av å 

undersøke denne underliggende teknologien bak Facebooks praksis, men slike studier er 

utfordrende da algoritmene er såpass komplekse. Man kan likevel argumentere for at 

algoritmer kan behandles som en form for framing i den sammenhengen, eller det feltet, 

algoritmen fungerer i. I forbindelse med Facebooks algoritme, EdgeRank, mener Bucher 



	  18 

(2012) at den fungerer som en portvakt av brukergenerert innhold fordi den definerer 

synlighet som noe som ikke kan tas for gitt. Med andre ord sier Bucher (2012) at EdgeRank 

”frames visibility as something quite exclusive” (Bucher, 2012:1174). Utfordringene, og 

diskusjonene, oppstår fordi det er umulig å komme utenom Facebooks utpregede posisjon 

som både informasjonsformidler, nyhetsformidler og sosial arena i samfunnet. Debatten, både 

i forbindelse med “napalm-piken” og de to siste årene, søker etter å definere og forstå hvilket 

samfunnsansvar Facebook og andre teknologi-giganter har, og bør ta. 

 

2.5 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg tatt utgangspunkt i ulike teoretiske perspektiver som danner et 

teoretisk rammeverk som blir grunnlaget for diskusjon av analysens funn senere i oppgaven. 

Jeg har redegjort for perspektiver ytringsfrihet og dens begrensinger og utfordringer: Jeg har 

også vist til ulike oppfatninger av portvaktrollen og dens endring som følge av den digitale 

utviklingen. Jeg har videre redegjort for redaktørens portvaktmakt og redaktøransvar, og 

deretter trukket linjer til algoritmer og sosiale medieplattformer og spørsmål omkring deres 

samfunnsansvar. De teoretiske perspektivene fungerer som nevnt som et rammeverk for 

diskusjonen senere i oppgaven, men før en slik diskusjon skal jeg i neste kapittel gå nærmere 

inn på studiens metodiske opplegg. 
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3 Metode 
I dette kapittelet skal jeg først gjøre rede for den typen metode som benyttes til å utføre 

analysen av de fem utvalgte tekstene. Jeg vil redegjøre for hvorfor jeg har valgt en slik 

framgangsmåte, og deretter legge frem styrker og begrensninger ved bruk av denne. Videre 

vil jeg forklare utvalg og avgrensing, samt gjøre rede for analyseenheter. I dette kapittelet 

skal jeg også redegjøre for hva retoriske analyser kan forklare, samt gjennomgå sentrale 

retoriske begreper og ideer. Avslutningsvis vil jeg diskutere metodisk kvalitet opp mot 

begrepene reliabilitet, validitet og generalisering.  
 
For å besvare problemstillingen, har jeg valgt å gjøre en tekstanalyse i form av en retorisk 

undersøkelse av fem utvalgte tekster. Denne undersøkelsen tar sikte på å svare på 

problemstillingene: 

• Hvem deltok i debatten om ”napalm-piken” og Facebook, og hvilke argumenter 

fremmer de om Facebook sitt samfunnsansvar? 

• Hvilke retoriske virkemidler tar aktørene i debatten i bruk, og hvordan brukes disse 
for å fremme deres ståsted? 

 
Det finnes en rekke begreper som beskriver ulike måter å analysere tekst på. Det viktigste 

ved en tekstanalyse er å finne den fremgangsmåten som er best egnet til å belyse de 

aspektene ved den teksten man vil undersøke (Østbye m.fl., 2013:62). En retorisk analyse 

undersøker hvordan tekst eller tale forsøker å overbevise et publikum, slik at publikum vil 

handle slik taleren ønsker. Analysen ser etter bruk av ulike virkemidler som på ulikt vis 

prøver å overbevise. Grunnen til at jeg har valgt en slik analyse er fordi denne studien baserer 

seg på en debatt der aktører inntar ulike posisjoner. Jeg mener derfor det er interessant å 

undersøke hvordan de bruker retoriske virkemidler for å vinne fram med sine argumenter i 

forsøk på å overbevise. 
 
Tekstanalyse som metode er fortolkende. Det vil si at til forskjell fra en kvantitativ analyse, 

vil den kvalitative tekstanalysen kunne avdekke teksters skjulte betydninger (Østbye m.fl., 

2013:63). Jeg har valgt ut fem tekster, eller meningsytringer, som fremmer ulike retoriske 

posisjoner i diskusjonen oppgaven baserer seg på. Jeg skal gå gjennom disse tekstene og 

konsentrere meg om hvilke retoriske virkemidler aktørene bruker for å vinne fram med sine 

argumenter.  
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Jeg har valgt å analysere fem utvalgte tekster i form av kvalitativt undersøkelsesopplegg, der 

retoriske virkemidler identifiseres og vurderes. Grunnen til at jeg har valgt denne metoden er 

at den egner seg godt til å belyse hvordan ulike aktører bruker ulike virkemidler for å fremme 

og få gjennomslag for sine argumenter. Saken om Facebook og “napalm-piken” utviklet seg 

til å bli en internasjonal debatt, og det har derfor vært interessant å undersøke den nærmere. I 

en debatt der ulike aktører uttrykker sine meninger og synspunkter, har de et mål om å 

overbevise lyttere og lesere om at deres argument er det beste. I denne debatten ble abstrakte 

og konkrete spørsmål diskutert om hverandre, som for eksempel viktige samfunnsverdier og 

Facebooks algoritme. Det har derfor vært spennende, og hensiktsmessig, å gripe fatt i de tre 

retoriske overbevisningsmidlene ethos, logos og pathos. Jeg mener det er svært interessant å 

på nært hold undersøke holdningene og utspillene til noen av de mest sentrale aktørene i 

debatten. Det er en måte å undersøke hvordan de forstår både Facebooks ansvar, samt status 

for blant annet redaktørrollen og ytringsfrihet. Det gir også en beskrivelse og mulig forståelse 

av medielandskapet vi står i per 2016, en situasjon der nye medier stadig oppnår mer makt.  

 

3.1 Kvalitativ analyse 
Denne oppgaven baserer seg på et kvalitativt undersøkelsesopplegg. Det som gjerne 

kjennetegner slike undersøkelser, og som skiller dem fra kvantitative opplegg, er at 

problemstillingen har som mål å oppnå en analytisk beskrivelse og ikke statistisk 

generalisering (Grønmo, 2004:129). Det metodiske opplegget for kvalitative studier bærer 

preg av å være fleksibelt. Det vil blant annet si at det metodiske opplegget kan endres i løpet 

av datainnsamlingen. I tillegg kan fleksibilitet i metoden gjøre at det er mulig å benytte den 

noe ulikt overfor de ulike enhetene i undersøkelsen (Grønmo, 2004:129-130). En slik 

fleksibilitet har vært viktig for denne studien, da de fem tekstene som analyseres varierer 

både i omfang og format, til tross for at de har til felles at de ytrer mening. Det angår hva 

slags kilder undersøkelsen baserer seg på. Av de ulike typer kilder finnes blant annet 

kategorien dokument, og denne studien tar utgangspunkt i det. Dokumenter kan inneholde 

meningsytringer, standpunkter eller vurderinger hos den som står bak dokumentet. Slike 

kilder er med andre ord viktige når studien vektlegger meninger (Grønmo, 2004:120-121).  
 
Når det gjelder kildekritiske vurderinger, har det vært et poeng å sikre dokumentenes 

autentisitet, i tillegg til deres innhold. I undersøkelser der dokumenter brukes som kilde er det 

nødvendig å avklare at den som står oppgitt som avsender faktisk er det. I analysen i denne 
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oppgaven er et sentralt poeng hvem som er avsender av de ulike tekstene, da dette kan ha 

sammenheng med innholdets budskap eller argumenter. Det er blant annet derfor jeg har 

valgt meningsytringer fra de ulike aktørene i debattinnlegg, Facebook-innlegg eller andre 

dokumenter der det ikke er tvil om hvem avsenderen er. I tillegg til autentisitet er det viktig å 

vurdere dokumentets troverdighet. Selv om kilden kan vurderes å være autentisk, må det 

vurderes hvorvidt man kan ha tillit til den informasjonen man får gjennom analyse av 

dokumentet. Dokumenter kan inneholde feilaktig informasjon, kanskje fordi teksten skal 

fremme bestemte interesser (Grønmo, 2004:123). De tekstene som analyseres senere i 

oppgaven er tydelige meningsytringer, eller eksempler på at avsenderen ønsker å finne fram 

med sine argumenter eller synspunkter. Tekstene er med andre ord preget av at de nettopp 

skal fremme bestemte interesser. Det betyr ikke nødvendigvis at informasjonen i dem er 

feilaktige. I retorikk er det nemlig et viktig poeng at dersom man skal vinne fram med sitt 

argument, må avsender også oppfattes som troverdig. Å gjengi korrekte faktaopplysninger er 

et eksempel på det. Som analysen senere vil vise, er det vesentlig for disse aktørene å fremstå 

som kunnskapsrike, troverdige og pålitelige. Det er likevel en viktig kildekritisk vurdering å 

ta, da svekket autentisitet eller troverdighet kan ha konsekvenser for analysens funn.  

 

3.2 Fremgangsmåte: forberedelser og gjennomføring av 

datainnsamling 
Kvalitative innholdsanalyser kjennetegnes gjerne av at datainnsamlingen er noe uforutsigbar. 

De planene som legges for innsamlingen endres ofte underveis. Utvalget av tekster foregår 

gjerne samtidig med datainnsamlingen, og etterhvert som flere tekster undersøkes blir 

problemstillingen bedre belyst. Det kan igjen bidra til å peke ut retningen for hvilke andre 

tekster som vil være relevante for analysen (Grønmo, 2004:187). Det har vist seg å være 

gjeldende for denne studien også. Som jeg vil komme tilbake til i analysen, var det særlig én 

tekst som var med å påvirke hvilke andre tekster som ble valgt ut til den retoriske analysen, 

og som satte tonen for hva slags tekster jeg ønsket å bruke.  
 

I kvalitative undersøkelsesopplegg kan endringer skje både før og under datainnsamlingen. 

Det er derfor viktig å avklare fokus for innsamlingen, slik at det er klarhet i hva hensikten er 

(Grønmo, 2004:189). Grønmo (2004:188) foreslår to typer avklaringer som bør skje i forkant 

av datainnsamlingen. Den ene er å velge hvilke tema som skal prioriteres, og de andre er å 

velge typer av tekster. Da jeg har valgt debatten om Facebook og fjerningen av bildet av 
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“napalm-piken” som bakgrunn for denne oppgaven, er tema på mange måter avklart som en 

følge av det. Når det gjelder hva slags type tekst analysen skal ta for seg, har jeg tatt 

utgangspunkt i den teksten jeg bestemte meg for først, “Kjære Mark” (Hansen, 2016)  av 

Espen Egil Hansen. Denne teksten er en kommentar i Aftenpostens utgave den 9.september 

2016. Teksten er et innlegg i en debatt som på tidspunktet får mye oppmerksomhet, særlig i 

norsk media. Med denne teksten som utgangspunkt var det en naturlig retning at de øvrige 

tekstene som inngår i analysen også gir uttrykk for mening, og tar en posisjon i debatten. Ved 

hjelp av et søk i A-tekst har jeg fått god oversikt over debattens gang fra 26.august 2016 til 

10.september 2016 (Vedlegg 1). Grønmo (2004:189) trekker frem det å finne tekster som en 

viktig del av forberedelsene til datainnsamlingen for kvalitative innholdsanalyser. Søket i A-

tekst har bidratt til å finne tekster til analysen, da mediedekningen har vist til hvilke aktører 

som har gjort seg særlig hørt eller sett i forbindelse med saken. Tekstene som er valgt til 

analysen fikk mye oppmerksomhet i media, både på grunn av deres innhold, men også 

grunnet hvem avsenderne er. Dette har vært med på å styre hvilke tekster som er valgt.  

 

3.3 Utvalg og avgrensing 
Debatten om ”napalm-piken” og Facebook utviklet seg raskt til å både engasjere et stort 

antall personer og strakte seg over hele verden. På grunn av denne oppgavens omfang er det 

nødvendig å gjøre en avgrensing av materialet. Derfor har jeg valgt å konsentrere meg om 

noen utvalgte meningsytringer som fikk mye oppmerksomhet, men som også kan illustrere 

ulike posisjoner i saken. Tekstene som analyseres i denne oppgaven er valgt ut på bakgrunn 

av hvilke kvaliteter de tilbyr. I utvalget har det vært viktig å sørge for at tekstene både skiller 

seg fra hverandre med tanke på hvilken posisjon de tar i debatten, samt at det ligger til rette 

for å sammenlikne dem med hverandre. Alle fem tekstene er skrevet av personer som i større 

eller mindre grad innehar en maktposisjon internasjonalt og nasjonalt. Det sikrer dem 

oppmerksomhet, og deres stemme blir hørt. Nettopp derfor er det interessant og viktig å 

undersøke deres argumenter og retoriske framgangsmåter i analytisk sammenheng. Slik 

utvelging kalles strategisk utvelging, og kjennetegnes gjerne av at enhetene velges ut 

underveis i studien (Grønmo, 2004:98). Etterhvert som jeg har kartlagt materialet, altså 

nyhetssakene som ble skrevet om den aktuelle debatten innen en begrenset tidsperiode, har 

jeg samtidig kartlagt hvilke aktører som stikker seg ut. Det har vært et poeng vært å velge ut 

enheter til analysen som åpenbart fremmer en mening eller tar et standpunkt i debatten. 

Grønmo (2004:98) forklarer hvordan noen enheter velges ut og dermed danner grunnlag for 
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videre innsamling og analyse av data. Etterhvert øker innsikten i hvilke enheter som vil være 

strategisk relevant og interessant å ta med i utvalget. Strategiske utvalg baserer seg ikke på 

tilfeldigheter, men på systematiske vurderinger av hvilke enheter som teoretisk og analytisk 

sett er mest relevante og dermed interessante (Grønmo, 2004:88). Som sagt har dette vist seg 

å være gjeldende for denne studien. “Kjære Mark” (Hansen, 2016) ble skrevet etter at noen 

utspill allerede hadde kommet og bygget videre på allerede eksisterende argumenter og 

påstander. Brevet skapte i tillegg reaksjoner som utgjorde andre meningsytringer, som har 

bidratt til å velge de andre tekstene som analyseres. 
 
Når det gjelder størrelsen på utvalget til den retoriske analysen, er det flere faktorer som 

påvirker hvor mange analyseenheter som velges. På samme måte som enhetene velges ut på 

strategisk vis, kan utvalgsstørrelsen avgjøres på bakgrunn av strategiske vurderinger. Et 

kriterium som kan bidra til å forstå når man kan avslutte utvelging av nye enheter er når 

inkluderingen av disse ikke bidrar til ny vesentlig innsikt eller informasjon (Grønmo, 

2004:89). Videre forklarer Grønmo (2004:89) at også praktiske forhold kan bestemme 

størrelsen på utvalget. I mitt tilfelle har oppgaven en begrensning i omfang. Retoriske 

analyser, og kvalitative studier generelt, tar dessuten sikte på å undersøke fenomener på et 

dypere plan. Det vil nødvendigvis påvirke hvor stort utvalget kan være. For at analysen skal 

være i stand til å utvise refleksjon omkring det retoriske ved tekstene, er det viktig at det er 

nok tid og plass i studien til å gjennomføre dette. I tillegg legger problemstillingen for studien 

opp til at antallet tekster i analysen ikke er avgjørende i samme grad som innholdet i dem, 

eller andre kvaliteter som eksempelvis at de fremmer ulike posisjoner i debatten og ytrer 

meninger. Jeg har derfor valgt fem tekster til den retoriske analysen og gjort en inngående 

analyse av disse. 
 
Når det gjelder søket i A-tekst er dette avgrenset til å undersøke mediedekningen i norske 

medier i perioden 26.august 2016 til og med 10.september 2016. På bakgrunn av oppgavens 

omfang, og at debatten hadde sin start i Norge, har jeg stilt inn søket på å gjelde norske 

kilder. Gjennomgangen av materialet har vært svært hjelpsomt når det gjelder å danne seg et 

bilde av hvordan saken utviklet seg. Debatten hadde en naturlig start og etterhvert et 

vendepunkt, og datoene søket er stilt inn på reflekterer disse. Selv om det mye omtalte brevet 

“Kjære Mark” (Hansen, 2016) først ble publisert 9.september 2016, startet diskusjonen 

omkring “napalm-piken” tidligere. Dagene fram mot Aftenpostens utgave 9.september 2016 
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er viktige å ha innsikt i for å forstå Espen Egil Hansens motivasjon, samt hvorfor Facebook 

kort tid etter dette besluttet å tillate fotografiet.  

 

3.4 Hva kan retoriske analyser forklare? 
En retorisk analyse kan på en god måte undersøke overtalende språkbruk. Analysen ser på 

hvordan et budskap presenteres for et publikum, og vilkårene for at budskapet og 

argumentene vinner frem (Bratberg, 2014:126). Studier som tar sikte på å analysere 

hensiktsbestemt kommunikasjon blir ofte beskrivende fremfor forklarende. Det er derfor 

fordelaktig for studiens grad av kompleksitet og studiens nytte at den retoriske analysen tar i 

betraktning publikums reaksjon på avsenders kommunikasjon. Man kan på den måten 

vurdere hvorvidt retorikken har virkning. Samtidig kan det styrke undersøkelsen dersom det 

retoriske ses i sammenheng med annen teori. En tverrfaglig tilnærming til studiet kan gi 

muligheter til å for eksempel analysere hvor bestemte ideer i samfunnet kommer fra og 

hvilken status de har (Bratberg, 2014:127). Tverrfaglighet kan med andre ord bidra til 

gjensidig utbytte. Mens retorisk analyse kan berikes ved å inkludere ideologisk innhold og 

samfunnsmessig kontekst, kan eksempelvis medievitenskap, eller andre 

samfunnsvitenskaper, lære om vilkårene for vellykket kommunikasjon (Bratberg, 2014:128). 

Den retoriske analysen i denne oppgaven brukes for å diskutere hvordan man forstår 

Facebook sitt samfunnsansvar. Som problemstillingen etterspør, er jeg ute etter å studere de 

retoriske virkemidlene aktørene tar i bruk for å fremme sine standpunkter. 

 

3.5 Retorisk fremgangsmåte 
I denne delen av oppgaven skal jeg redegjøre for retorisk teori. Jeg skal først gi en forklaring 

på hva retorikk er, og deretter gjøre rede for begreper som benyttes i analysen. De mest 

sentrale begrepene i den forbindelse er kairos, i tillegg til de tre retoriske appellformene 

ethos, logos og pathos.  

 

Retorikk kan defineres som hensiktsbestemt kommunikasjon (Kjeldsen, 2004:15). Begrepet 

retorikk brukes om forskjellige uttrykksformer og ulike former for kommunikative 

handlinger (Kjeldsen, 2004:22). I sin bok, ”Retorikk i vår tid” (2004), beskriver Jens 

Kjeldsen det han betegner som retorisk kommunikasjon. Det dreier seg om kommunikasjon 

fra en aktør som henvender seg til en bestemt mottaker for å oppnå en bestemt form for 

reaksjon eller respons fra dem som tiltales (Kjeldsen, 2004:22). Slik hensiktsbestemt 
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kommunikasjon dreier seg om refleksjon omkring hva som kjennetegner gode taler. De 

egenskapene som gjør seg gjeldende for at kommunikasjon kan defineres som god i tråd med 

retorikk, er at den virker overbevisende på tilhørerne og dermed er effektiv. Dersom man 

forstår god retorikk som overbevisende tale eller tekst, blir formålsorientering og effektivitet 

helt sentrale momenter. Ser man tilbake til de greske filosofenes forståelse av retorikk, kan 

man se til Aristoteles som forstod retorikk som nettopp evnen til å overbevise (Kjeldsen, 

2004:18-19). Dette er likevel problematisert. Dersom det kun legges vekt på at virkemidlene i 

en tale eller tekst skal resultere i ønsket effekt på tilhørerne, ser man bort fra hva som er sant 

og godt. Man kan med andre ord stille spørsmålstegn ved om tale som er effektiv og dermed 

overbevisende, er etisk forsvarlig (Gripsrud, 2011:164). Denne typen innvendinger mot 

retorikk går ut på at saklighet og sannhet er idealer som en retorisk tenkemåte og praksis 

antas å bryte med. Motargumenter hevder at nettopp et saklig og korrekt språk er en form for 

retorikk, da det i vår tid er et slikt språk som best kan overbevise. I den retoriske analysen 

som er gjort i denne oppgaven er dette interessante momenter. Tekstene som analyseres er 

skrevet med et mål om å fremme et ståsted, og gjerne oppnå tilslutning om argumentene som 

definerer dette. Det stemmer overens med de definisjonene man gjerne finner av retorikk, 

inkludert Kjeldsen (2004:15) som bruker hensiktsbestemt kommunikasjon. 

 

Mediene og medielandskapet endres stadig, og det påvirker hvordan innhold formidles. 

Teknologi som fjernsyn, datamaskiner og mobiltelefoner endrer premissene for hvordan 

innhold kan presenteres og dermed også hvordan retorikk kan brukes. Eksempler er ved 

økende bruk av visuelle virkemidler. I for eksempel politiske debatter på TV har det blitt 

argumentert for at det visuelle spiller en større rolle enn det verbale, og det motsatte i for 

eksempel radio. Når mengden innhold publikum skal forholde seg til blir større, en vesentlig 

konsekvens av internett, blir varig konsentrasjon sjeldnere. Det fører til at medier 

kondenserer innhold slik at det blir kortvarig og raskt å oppfatte. TV klipper til opptak og 

aviser trekker frem overskrifter eller utvalgte sitater (Kjeldsen, 2004:57-64). På denne måten 

endres kommunikasjon, og dermed retorikk. Samtidig er ikke all retorikk påvirket av slike 

endringer, og verdien av den klassiske retoriske tradisjonen består. Strategiene for hvordan 

mennesker argumenterer har ikke nødvendigvis endret seg. Dersom man følger Kjeldsens 

(2004:65) påstand om at menneskers måte å tenke og resonnere på ikke har forandret seg 

særlig, kan man hevde at de retoriske appellformene ikke har endret seg stort heller. Det er 

altså svært aktuelt å benytte disse i retoriske analyser fremdeles. Måten disse brukes på kan 
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være annerledes i dag enn tidligere, men å tilpasse de ulike appellformene til enkelte 

situasjoner er fremdeles relevant.  
 
3.5.1 Retorisk situasjon og kairos 
Når man snakker om retorikk som overbevisning via virkemidler i kommunikasjon, er det en 

rekke begreper som gjør seg gjeldende. Et av dem er kairos. som henviser til kontekst, eller 

når det er rett øyeblikk for å si noe. Kairos kan også være et uttrykk for de retoriske 

muligheter som oppstår i en situasjon. Muligheten det dreier seg om er å handle, og kairos 

kan sies å være en situasjonell anledning som gir noen mulighet til å fremme sitt budskap 

(Kjeldsen, 2004:67-68). En god retoriker forstår når det er tid for å tale (Gripsrud, 2011:165). 

Dette knytter seg til ideen om den retoriske situasjon. Mens kairos anses som en mulighet for 

taleren, kan den retoriske situasjonen sies å være mer karakterisert av tvang. Situasjonen man 

befinner seg i tilbyr ikke bare retoriske muligheter, men den foreskriver bestemte retoriske 

responser (Kjeldsen, 2004:78).  
 
Bitzer (1992) betrakter den retoriske situasjon som en naturlig sammenheng mellom 

personer, hendelser, relasjoner og et påtrengende problem som kaller på ytring (s.4). Ved å si 

at “retorikk er situasjonsbestemt” mener Bitzer (1992:5) blant annet at retoriske ytringer 

oppstår som en respons til en situasjon. Han sammenlikner det med at en løsning oppstår som 

en respons til et problem, eller et svar som respons til et spørsmål. En retorisk situasjon kan 

sies å bestå av tre bestanddeler. Disse er (1) et påtrengende problem, (2) et publikum og (3) 

begrensninger (Bitzer, 1992:6). Et påtrengende problem en hindring eller en utfordring. Det 

som knytter utfordringen til retorikk er at den kan løses eller modifiseres ved hjelp av retorisk 

kommunikasjon (Kjeldsen, 2004:79). Videre kan man si at et retorisk påtrengende problem 

knyttes til interesse. Noen må engasjere seg i saken for at det skal være et ønske om en 

løsning (Kjeldsen, 2004:80). Det bringer oss over på det neste elementet i en retorisk 

situasjon, publikummet. En viktig del av publikummet er at dette er et retorisk publikum. 

Retorisk publikum vil si de menneskene som kan påvirkes av ytringene, og være formidlere 

av potensiell endring (Bitzer, 1992:7). Siden det er publikum som kan skape forandring, er 

valget av publikum svært viktig. Ofte er det et ønske om bestemte reaksjoner eller handlinger 

på grunn av en bestemt utfordring som legger opp til et handlingsrom der retorikk kan brukes 

for å kontrollere situasjonen. Det kan gjøres ved at noen som kan uttale seg om den 

eventuelle utfordringen, som har interesser innen det, kan ta ordet og forsøke å styre 

situasjonen slik at utfallet vil gagne vedkommende sine interesser. I tillegg til et påtrengende 
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problem og publikum, består den retoriske situasjonen av visse begrensninger eller føringer. 

Disse består av personer, hendelser og forhold som er tilknyttet situasjonen fordi de er i stand 

til å begrense avgjørelser og tiltak som trengs for å løse det påtrengende problemet (Bitzer, 

1992:8). Den retoriske situasjonen kan ha betydning for valget av retoriske virkemidler som 

tas i bruk. Det er nødvendig å se enhver form for retorisk tekst i kontekst med samfunnet, 

tiden, publikum og hvem som uttaler seg. For å vende tilbake til begrepet kairos er 

talesituasjonen avgjørende for talerens valg av argumenter og retoriske virkemidler. 
 
3.5.2 Overtalelsesmidler i retorikk 
Dersom man tar utgangspunkt i den tidligere gitte definisjonen av retorikk som 

hensiktsbestemt kommunikasjon som har som mål å oppnå en bestemt reaksjon eller respons 

fra dem som tiltales, er det nødvendig å forklare overtalelsesmidlene i retorisk teori. Som 

nevnt kan man vurdere kommunikasjon som god dersom den virker overbevisende på 

tilhørerne og dermed er effektiv. Klassisk retorisk teori tar utgangspunkt i tre appellformer, 

eller bevismidler. I den romerske perioden ble disse satt i systematisk overensstemmelse med 

de retoriske hovedfunksjoner (Kjeldsen, 2004:33). De tre er logos, ethos og pathos. Disse kan 

også kalles elementer i talen og kalles ethos, logos og pathos. Disse refererer videre til de 

ulike momentene i en kommunikasjonshandling, nemlig talen, taleren og tilhørerne.  

 

Logos 

Logos knyttes til latinske docere som betyr å opplyse, undervise eller belære. Logos handler 

altså om intellekt og fornuft. Valg av ord og resonnement spiller en viktig rolle dersom man 

skal benytte logos (Gripsrud, 2011:172). For at en mening, en påstand eller et synspunkt skal 

appellere til mottakerens fornuft, må den underbygges av gode argumenter. 
 
Logos dreier seg om logisk argumentasjon, og innen klassisk retorikk finnes det to 

overbevisningsmidler som handler om argumentasjon. Disse er enthymemet og eksemplet. Jeg 

skal ta for meg enthymemet. Det er en form for logisk slutning, og nært beslektet med 

enthymemet finnes syllogismen. Syllogismen er en slutning fra en allment kjent regel som for 

eksempel ”alle menn har skjeggvekst. Helge er en mann. Derfor har Helge skjeggvekst” 

(Gripsrud, 2011:173). Enthymemet er en forkortet syllogisme, og legger opp til at publikum 

bidrar med premisset for argumentet. Den allmenne regelen er utelatt. Enthymemet lener seg 

altså på publikum, og det legger opp til at det finnes et fellesskap blant avsender og 

mottakere. Det kan være snakk om et kulturelt, kunnskaps-, erfarings- eller verdifellesskap, 



	  28 

men er nødvendig for at en forkortet syllogisme, enthymemet, skal gi mening for dem som 

hører det. Gripsrud (2011:173) forklarer også hvordan bruk av enthymemet kan være et 

strategisk grep i seg selv. Fordi det inviterer publikum til å medvirke, kan publikum føle seg 

smigret ved at de betraktes som i stand til å forstå hva som sies fordi de skjønner hvilken 

allmenn regel som er forutsatt.  
 
Ethos 

Ethos dreier seg om taleren, eller avsenderen av budskapet som formidles. Begrepet knytter 

seg til latinske delectare som betyr å vekke tillit og sympati hos tilhørerne, eller forsøker å 

underholde eller behage. Ethos er et følelsesmessig overtalelsesmiddel som reflekterer 

hvilken menneskelig karakter formidleren har. Ethos dreier seg om hvorvidt avsenderen 

fremstår som troverdig og om vedkommende ønsker tilhørernes beste (Gripsrud, 2011:172). 

Det er med andre ord viktig at den som uttaler seg fremstår som troverdig for å få publikum 

til å lytte. Tilhørerne vurderer ikke bare det som sies, men også hvem som sier det (Kjeldsen, 

2004:116). Ethos kan konstrueres gjennom tre dimensjoner. Den antikke retorikken benytter 

disse dimensjonene, eller dydene, til å beskrive ethos. Disse er klokskap og kompetanse, vise 

god og moralsk karakter, samt å ha gode intensjoner overfor publikum (Kjeldsen, 2004:118). 

For at talerens ethos skal styrkes er det viktig at vedkommende fremstår som konsekvent i 

både situasjoner, også over tid. Man må være den samme, og være konsekvent i argumenter 

og fremførelse (Kjeldsen, 2004:121).  
 
Logos og ethos står i et avhengighetsforhold til hverandre. Man kan si at talerens logos 

skapes ut i fra talerens ethos. Ethos skapes gjennom logos fordi den sammenhengende 

rasjonelle argumentasjon gir troverdighet, men omvendt skapes logos også gjennom ethos, 

fordi den sammenhengende argumentasjonen i utgangspunktet skapes ut ifra det livssyn 

taleren fremstiller i talen sin (Kjeldsen, 2004:133). Den ideelle talen, i følge antikkens 

retorikk, benytter alle tre appellformer for å vekke tillit, skape forståelse og til slutt bevege 

tilhørerne til handling.  

 

Pathos 

Det tredje og siste overtalelsesmiddelet er pathos. Pathos er som ethos et følelsesmessig 

virkemiddel, men er langt sterkere enn ethos. Pathos knytter seg til det latinske begrepet 

movere som betyr å bevege, vekke eller engasjere (Kjeldsen, 2004:33). Det dreier seg om å 

fremkalle sterke følelser, lidenskaper og affekter. En god taler skaper pathos hos publikum på 
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de rette stedene. Hvorvidt man kan spore pathos i en tekst vil variere, da noen tekster ikke har 

som mål å mobilisere følelser, mens andre tekster bruker dette overtalelsesmiddelet i stor 

grad. En vesentlig forskjell å huske på i forbindelse med pathos, er at det ikke dreier seg om 

manipulasjon, men å sette i gang følelser hos tilhørerne (Gripsrud, 2011:174).  

 

3.6 Metodisk kvalitet 
For å måle metodisk kvalitet benyttes gjerne begrepene reliabilitet, validitet og 

generalisering. Disse kan vurderes på ulike måter, avhengig av hva slags metodisk opplegg 

studien baserer seg på. Da denne oppgaven bruker et kvalitativt forskningsopplegg, vurderes 

de tre begrepene i henhold til det. Det er vanlig å vurdere kvalitet i forhold til kilder og data, 

og kvaliteten må ses i forhold til hva datamaterialet skal brukes til. Problemstillingen er en 

helt sentral del av å måle kvalitet, og datamaterialets kvalitet er høyere jo mer velegnet 

materialet er til å belyse de valgte problemstillingene (Grønmo, 2004:217). Sammenhengen 

mellom data og problemstilling er det som er avgjørende for hva man kan si om kvaliteten.  
 
Reliabilitet 

Reliabilitet beskriver datamaterialets pålitelighet. Reliabilitet er et uttrykk for samsvaret 

mellom datasett fra gjentatte datainnsamlinger, og reliabiliteten er høyere jo større samsvaret 

er (Grønmo, 2004:220). For kvantitative studier finnes en rekke standardiserte metoder som 

kan teste en undersøkelses reliabilitet, og etterprøvbarhet er et viktig kriterium for å påstå 

pålitelighet. For kvalitative studier, som denne, kan ikke reliabilitet beregnes på slike måter. 

Forskerens betydning blir større i vurderingen av reliabilitet i kvalitative enn kvantitative 

studier. Da reliabilitet handler om samsvaret mellom datasett fra gjentatte datainnsamlinger, 

blir denne måten å måle kvalitet på i praksis umulig for kvalitative studier (Grønmo, 

2004:228). Thagaard (1998) foreslår begrepet troverdighet framfor reliabilitet når det gjelder 

kvalitative studier. Hun knytter troverdighets-begrepet til om forskningen er gjort på en 

tillitsvekkende måte (Thagaard, 1998:20). Det vil si at funnene fra analysen baserer seg på 

data om faktiske forhold. Data er samlet inn på en systematisk måte, og bygger ikke på 

forskerens subjektive mening (Grønmo, 2004:229). I retoriske analysen har jeg fulgt en 

bestemt fremgangsmåte, eller oppskrift, slik at alle tekstene er analysert med likt 

utgangspunkt. Det kan bidra til å styrke studiens reliabilitet (Vedlegg 2).  
 

For denne studien er det, som for de fleste kvalitative studier, utfordrende å vurdere 

reliabilitet. Likevel kan prosjektets troverdighet vurderes. Thagaard (1998:179) forklarer 
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hvordan forskere, i kvalitative studier, fungerer som måleinstrument. Dette skiller seg fra 

kvantitative måleinstrumenter, da mennesker ikke er statiske. Etterprøvbarhet blir dermed 

utfordrende i kvalitative studier. Thagaard (1998:179) hevder konsistens ikke er et relevant 

krav i kvalitativ forskning. Selv om samme situasjon undersøkes gjentatte ganger på samme 

måte som første gang, vil forskeren sannsynligvis opptre ulikt fra gang til gang. Resultatene 

kan dermed endre seg. En svakhet med undersøkelsesopplegget for denne studien er at 

etterprøvbarheten ikke er sikker. Den samme analysen kan utføres gjentatte ganger med 

tilsvarende fremgangsmåte, men funnene kan endre seg til en viss grad. Datainnsamlingen og 

analysen er likevel gjort på en måte som vil sikre at dette ikke vil endres i altfor stor grad. 

Selve analysen tar utgangspunkt i noen definerte, retoriske prinsipper og følger en tydelig 

prosedyre. Sånn sett vil analysen foregå på samme måte dersom den gjøres enten på ulike 

tidspunkt eller av ulike personer. I tillegg er problemstillingen formulert på en slik måte som 

legger klare føringer for hva slags innhold i tekstene som bør fremheves og knyttes til 

retoriske begreper. Også teorien som ligger til grunn for både datainnsamlingen og analysen 

bidrar til å lede forskningen i riktig retning. Innsamling av data er, i følge Thaagard 

(1998:179) en mellommenneskelig prosess som ikke kan gjentas på samme måte på et senere 

tidspunkt.  
 
Validitet 

Validitet på sin side handler om hvorvidt dataene som er samlet inn er relevante for det 

problemstillingen er ute etter å belyse. Man kan si at validiteten er høy dersom 

undersøkelsesopplegget og datainnsamlingen gir data som er relevante for problemstillingene 

(Grønmo, 2004:221). Det er da nødvendig å se nærmere på utvalget som undersøkes, nemlig 

de fem tekstene som studeres i den retoriske analysen. Dette utvalget er, som tidligere 

beskrevet, gjort strategisk ved at de egner seg godt for å nettopp belyse problemstillingen og 

de stiller seg i et forhold til hverandre som bidrar til diskusjon. På den annen side kan man 

hevde at utvalget i dette prosjektet, som skal sikre høy validitet, har metodiske svakheter. 

Utvalget er gjort over en begrenset tidsperiode, og oppgaven lener seg til en viss grad på 

søket i A-tekst som er stilt inn mellom 26.august 2016 og 10.september 2016, som markerer 

et naturlig start- og sluttpunkt for debatten. Tidsperioden for tekstene i den retoriske analysen 

er mer begrenset, og den første teksten ble publisert 6.september 2016 og den siste 

10.september 2016. Det er ikke urimelig å tenke at jeg kan ha gått glipp av andre utspill som 

kunne nyansert analysen og dermed belyst problemstillingen på en god måte. Samtidig består 

tekstanalysen av fem helt sentrale tekster og aktører som viser ulike posisjoner i debatten.  
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Validiteten er særlig relatert til utvalget av enheter, da det er disse som vil gi data som bør 

samsvare med forskerens intensjon for undersøkelsen. Tekstene som er valgt ut til den 

retoriske analysen er egnet til å belyse problemstillingen og finner ut det prosjektet har som 

mål å finne ut, nemlig hva problemstillingen spør etter. Også forskningsopplegget er egnet til 

å finne ut det prosjektet har som hensikt å finne ut, og vil sånn sett styrke studiens validitet.  

 

Generalisering 

Begrepet generalisering brukes i forskningssammenheng for å forklare hvorvidt analysens 

funn kan gjøres allmenngyldige (Østbye m.fl. 2013:124). Gjennom forskning kan det trekkes 

slutninger på grunnlag av utsagn eller data som på ulikt vis kan dokumenteres, til helhetlige 

forklaringer eller teorier (Østbye m.fl. 2013:231). I kvalitative undersøkelser er 

generalisering et omdiskutert begrep. Kvalitative studier håndterer gjerne en begrenset 

mengde data som ikke kan sies å være representativ for en større gruppe. I denne studien tar 

jeg for meg et lite utvalg tekster som diskuterer en større problemstilling. Problemstillingen 

tar ikke utgangspunkt i at funnene skal gi generaliserbare data, så det er heller ikke formålet 

med denne undersøkelsen. Østbye m.fl. (2013:236) foreslår likevel at casestudier eller 

liknende undersøkelser kan egne seg til å gi generell kunnskap. Om det finnes god teori innen 

feltet undersøkelsen tar for seg, kan et grundig utvalg av materiale bidra til å teste disse 

teoriene. Thagaard (1998:20) foreslår begrepet overførbarhet fremfor generalisering for 

kvalitative studier. Overførbarhet viser til hvorvidt tolkninger som er basert på en enkelt 

undersøkelse, kan gjelde i andre sammenhenger også. En form for overførbarhet kan være 

aktuelt å benytte her. De funnene analysen resulterer i kan ha en viss overføringsverdi for 

andre liknende spørsmål som dreier seg om tilsvarende problematikk. Overføringsverdien 

kan også tilknyttes eksisterende teori på feltet, da prosjekter som dette kan bidra til å 

underbygge teorien, eller påpeke mangler i slik litteratur.  

 

3.7 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg gjort rede for oppgavens metodiske opplegg. Innledningsvis har jeg 

forklart hvilken metode jeg har valgt å benytte for å belyse oppgavens problemstilling. Jeg 

har gjort en kvalitativ undersøkelse ved å utføre en retorisk analyse av utvalgte tekster. 

Problemstillingen besvares gjennom retorisk teori og diskusjon av funnene gjort i analysen. 

Datamaterialet består av fem tekster som er hentet inn fra en begrenset tidsperiode i 
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september 2016. Disse er valgt på grunn av deres form, nemlig at de ytrer mening, samt at de 

representerer ulike ståsted i debatten. Jeg har også diskutert kildenes, altså dokumentenes, 

autentisitet og troverdighet og beskrevet metodisk framgangsmåte. Videre har kapittelet tatt 

for seg utvalg av enheter og avgrensing, der jeg redegjør for strategiske utvalg. Jeg har også 

redegjort for retoriske begreper og fremgangsmåter. Avslutningsvis har jeg reflektert rundt 

hva retoriske analyser kan forklare, og drøftet metodisk kvalitet i tråd med begrepene 

reliabilitet, validitet og generalisering.  
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4  Analyse 
I dette kapittelet skal jeg først presentere en tidslinje som illustrerer hendelsesforløpet i 

debatten om “napalm-piken” og Facebook. Denne vil bidra til å plassere de fem tekstene i en 

kontekst til hvordan debatten foregikk, og diskutere begrepet kairos og retorisk situasjon. En 

mer detaljert og dato-spesifikk gjennomgang av debatten er vedlagt (Vedlegg 1). Deretter vil 

jeg analysere de utvalgte tekstene i henhold til den bestemte fremgangsmåten som nevnt 

tidligere (Vedlegg 2).  

 

4.1 Tidslinje av saken 
Det finnes en rekke hendelser som påvirket hvordan debatten omkring saken utviklet seg i 

norsk offentlighet. Jeg anser det derfor som hensiktsmessig å legge frem en tidslinje. Denne 

kan bidra til å identifisere hvilke aktører, uttalelser og hendelser som har vært med på å forme 

denne oppgavens problemstilling. I tillegg har en slik tidslinje verdi i form av at den kan 

danne et oversiktlig bilde av en debatt som bestod av svært mange meninger og stemmer over 

en bestemt tidsperiode. En detaljert oversikt over mediedekningen av debatten fra 26.august 

2016 til og med 10.september 2016 ligger vedlagt til slutt i denne oppgaven (Vedlegg 1).  
 
Den 19.august 2016 publiserte Tom Egeland et innlegg på Facebook med tittelen ”Ikoniske 

bilder”. I innlegget forklarte Egeland at de syv fotografiene var eksempler på hvordan et 

fotografi kan fange essensen i en tragedie. Han skrev videre i innlegget om hvordan slike 

ikoniske bilder kan ha bidratt til å endre verdens syn på konflikt og dermed ha påvirket 

politikeres handlinger som følge av dem. Fotografiet av Kim Phuc, også referert til som 

“napalm-piken”, ble fjernet av Facebook påfølgende dag på grunn av brudd på plattformens 

reglement som ikke tillater nakenhet.  

 

Egeland blir etter hvert intervjuet i Dagens Næringsliv. Saken dreide seg om nettopp 

Facebooks mangel på en ansvarlig redaktør. I intervjuet uttrykker Egeland at det er 

problematisk at Facebook ikke har en såkalt ”ansvarlig stemme” som kan resonnere seg fram 

til hva som bør være tillatt på plattformen og som veier de ulike hensynene opp mot 

hverandre (Eckblad, 2016). Deretter begynner debatten å handle om hvorvidt norske medier 

har gjort seg avhengige av Facebook. Redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, mener det kan 

stemme og forsøker å hindre Facebooks innblanding ved å legge debatter til Nettavisens egne 

kommentarfelt.  



	  34 

 

Videre i debatten blir nye aktører med ulik bakgrunn involvert, deriblant ytringsfrihetsekspert 

Anine Kierulf. Hun mener Facebook sin håndtering av sitt reglement er vilkårlig. Hun hevder 

også at graden av ytringsfrihet på Facebook er utilfredsstillende. Det kommer etter hvert 

forslag om en differensiering i reglementet mellom redigerte medier og privatpersoner, slik at 

man kan unngå at Facebook redigerer medier som allerede har ansvarlige redaktører.  

 

Hittil i debatten har Facebook kun uttalt seg via sin nordiske kommunikasjonssjef som ikke 

ønsker å kommentere enkeltsaker, kun generelt om plattformens retningslinjer. Samtidig som 

Facebook kritiseres for å ikke opprettholde ytringsfrihet på en tilfredsstillende måte, samt 

kritiseres for en vilkårlig håndheving av sitt reglement, kommer det også argumenter frem 

som støtter Facebook. Disse argumentene går på at det må aksepteres at Facebook er en 

global plattform med bestemte regler som brukerne må følge.  
 
Sjefredaktør Espen Egil Hansen skrev 9.september 2016 ”Dear Mark”, eller ”Kjære Mark” 

der han gikk hardt ut mot hvordan Facebook mangler utvisning av skjønn når det gjelder 

deres retningslinjer for hva slags innhold som skal være tillatt. Brevet henvendte seg, som 

tittelen tilsier, direkte til Mark Zuckerberg og uttrykte en bekymring for hva Facebook er i 

ferd med å gjøre med en grunnpilar i demokratiske samfunn (Hansen, 2016). Dette utspillet 

kan sies å ha motivert andre aktører til også å uttrykke en liknende kritikk mot nettsamfunnet. 

Samtidig som ”Kjære Mark” blir publisert, velger Erna Solberg å engasjere seg i debatten ved 

å publisere bildet av ”napalm-piken”. Også hennes innlegg fjernes etter kort tid. 

Redaktørforeningen blir også delaktige i debatten og inviterer Facebook til en debatt om 

ytringsfrihet og redaktøransvar.  
 
Den 10.september 2016 besluttet Facebook å tillate fotografiet etter kraftige reaksjoner fra 

både norske og internasjonale aktører. Den kommende retoriske analysen tar for seg fem 

utvalgte tekster, meningsytringer, som alle kom i perioden debatten pågikk.  

 

4.2 Retorisk analyse 
I denne retoriske analysen vil jeg først gi en introduksjon av den bestemte teksten ved å 

presentere forfatter, hva slags tekst jeg står overfor og hvilket budskap som er sentralt for den 

enkelte tekst. Deretter vil jeg identifisere viktige retoriske elementer som kairos, målgruppe 

og avsender. Videre i analysen vil jeg diskutere bruken av de ulike appellformene ethos, 
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logos og pathos. Rekkefølgen på tekstene er ordnet kronologisk slik at den analysen starter 

med teksten som først ble publisert offentlig, og ender med teksten som kom sist fordi de 

også må sees i lys av hverandre. Etter hver tekst vil jeg, i tråd med problemstillingen, 

oppsummere hvilke retoriske virkemidler forfatteren har benyttet seg av for å fremme sitt 

ståsted. Etter den retoriske analysen av de fem tekstene vil jeg diskutere funnene opp mot 

teorien det er gjort rede for i kapittel 2, med utgangspunkt i problemstillingen. Jeg vil da 

drøfte hvilke argumenter som fremmes i de fem kommende tekstene hva gjelder Facebook 

sitt samfunnsansvar, motivene til aktørene og hva de ønsker å oppnå.  

 

4.2.1 ”Facebook – I’m back” – Tom Egeland 
Denne teksten er et Facebook-innlegg, skrevet av forfatter Tom Egeland. Innlegget ble 

publisert 6.september 2016, etter Egeland hadde fått tilgang på sin Facebook-profil igjen etter 

først å ha blitt utestengt for å ha delt en link til Dagsavisens sak den 2.september 2016 

(Stenerud, 2016). Denne artikkelen handler om at Kim Phúc selv er kritisk til at Facebook 

fokuserer på nakenheten i fotografiet av henne framfor den historiske verdien bildet har. 

Artikkelens hovedbilde er nettopp Nick Uts fotografi av Kim Phuc. Egeland forklarer i dette 

Facebook-innlegget at når man lenker til et avisinnlegg, følger hovedbildet med som 

illustrasjon. Hele innlegget, lenken til avisartikkelen med Facebook-kritisk innhold, ble 

dermed fjernet av Facebook, og Egeland fikk en 24 timers utestengelse. l I forkant av å ha 

delt denne lenken, hadde Egeland publisert et innlegg med utvalgte fotografier som illustrerer 

hvilke konsekvenser krig har for sivile, særlig barn. Et av dem var bildet fra Vietnamkrigen. 

Teksten er interessant fordi den sier noe om hvilke argumenter som har gjort seg gjeldende 

hittil i debatten. Argumentene, som stiller seg på Facebooks side i saken, vil nok for mange 

være gyldige og forklarende. Egelands problematisering av dem og hvilke svar han gir 

derimot, legger opp til en debatt som tar opp hvem som har makt og ansvar, samt hvordan 

dette bør håndheves i et demokrati.  
 
 Tom Egeland er en norsk forfatter som har skrevet til sammen 18 bøker som er oversatt til 

24 språk. Han har mottatt flere priser for sitt forfatterskap. Tidligere har Egeland jobbet som 

nyhetsjournalist i Aftenposten og som redaksjons- og nyhetssjef i TV 2 (Aschehoug, 2018). 

Facebook-innlegget som skal analyseres har ingen tittel, men fordi det starter med “Facebook 

- I’m back” (Egeland, 2016), og at innlegget er det første Egeland skrev etter han fikk tilgang 

på sin profil igjen, har jeg valgt dette. Innlegget tar hovedsakelig for seg et sett med 

argumenter eller påstander. Egeland beskriver ti argumenter han mener er representative for 
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dem som har vist støtte til Facebook i saken om fjerningen av Nick Uts fotografi. Deretter tar 

han for seg hvert av dem og presenterer sine svar og motargumenter. Man kan dele inn 

argumentene i “kategorier” som tar for seg ulike aspekter ved saken om bildet som ble 

fjernet. Disse er blant annet (1) reglement, (2) Facebook som privateid selskap, (3) 

brukerbetingelser, (4) Facebook som globalt forum og (5) algoritmer. Innlegget er delt både 

på Tom Egelands personlige Facebook-profil og på Facebook-siden, Tom Egeland 

Forfatterside.  
 
Retorisk situasjon: kairos 

Denne teksten skiller seg fra de andre i analysen ved at den ble publisert i forkant av “Kjære 

Mark”, som på mange måter satte fart på debatten. Ved sammenlikning kan man si at 

Egelands innlegg inspirerte “Kjære Mark”. Innlegget kom 6.september 2016, og som 

gjennomgangen av materialet tidligere i oppgaven viser, var saken om Facebook allerede 

diskutert i norsk media. Særlig utestengelsen av Tom Egeland var mye omtalt, og han var 

selv intervjuet i Dagens Næringsliv om hva som hadde skjedd (Eckblad, 2016b). Egelands 

Facebook-innlegg som analyseres her kommer idet han er tilbake på plattformen, og selv om 

han har uttalt seg om sine meninger i diverse intervjuer, griper han sjansen til å skrive et 

innlegg som presiserer hans standpunkt i saken. Det retoriske begrepet kairos går ut på 

hvordan talesituasjonen bestemmer talerens valg av argumenter og retoriske virkemidler, 

samt stil. Innlegget bærer tydelig preg av at en debatt om tematikken er pågående og at 

Egeland er inneforstått med at flere sannsynligvis er interessert i å høre hans “versjon” av 

saken. Han starter innlegget med å annonsere at han er tilbake på plattformen etter 24 timers 

utestengelse ved å skrive “Facebook - I’m back!”. Videre i innlegget skriver han:  
 

Takk, folkens, for alle støtteerklæringer og kommentarer etter at jeg ble utestengt for 
brudd på reglene. Først: Dette handler ikke om meg - og aldeles ikke om en 24 timers 
utestengelse som jeg (og Facebook) fint kan leve med. Men det handler om noen 
prinsipper som jeg synes er verd å reflektere over (Egeland, 2016) 

 
Ved å starte innlegget med dette flyttes fokuset over på prinsippene som nevnes framfor at 

Egeland selv blir stående i sentrum av debatten. Man kan si han benytter sjansen til å vri 

fokuset over på det han mener er viktigere enn ham selv. Samtidig tilsier tittelen “Facebook - 

I’m back” at innlegget har et personlig preg ved seg, og handler om Tom Egeland. Likevel, 

med nær 5000 venner på sin Facebook-profil og 1400 følgere på sin offisielle Facebook-side, 

når han potensielt sett mange med sitt innlegg. I tillegg er Facebook en plattform der innhold 

deles raskt, både ved at brukere liker, deler eller kommenterer. Ettersom utestengelsen av 
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Egeland fikk mye oppmerksomhet i norske medier, kunne man forvente at han skulle skrive 

om seg selv og sin opplevelse av dette da han fikk tilgang til profilen sin igjen, men det var 

altså ikke tilfellet. Egeland brukte heller denne muligheten til å problematisere argumentene 

som ble brukt for å støtte Facebooks avgjørelse om å fjerne bildet, og utestenge Egeland for å 

overbevise folk om at noe større står på spill. 
 
Den retoriske situasjonen, slik Bitzer (1992) beskriver den, består av tre elementer. Et 

påtrengende problem, publikum og begrensninger. Det påtrengende problemet for denne 

teksten bør ses i sammenheng med at Egeland har vært utestengt fra en plattform som baserer 

seg på brukerens interaksjon og aktivitet. Plattformen baserer seg naturligvis også på 

retningslinjer som skal sørge for at det er en viss standard for hva slags innhold som tillates 

og ikke. Utfordringen man står overfor her er hvordan man skal forstå disse signalene. 

Hvordan bestemmer Facebook hva som er akseptert innhold, og kan de forsvare den 

praksisen de har utøvd overfor Egeland? Disse spørsmålene undersøker Egeland i Facebook-

innlegget fra 6.september. Det retoriske publikummet for teksten er de som kan påvirkes av 

ytringene. I dette tilfellet er det både Facebook og de som er enige i Egelands argumentasjon. 

Facebook fordi det er plattformen som selv må endre sine retningslinjer eller sin praksis for 

moderering av innhold. Samtidig kan Egelands “tilhengere” påvirkes til å protestere mot 

plattformen på en eller annen måte, og dermed legge press på Facebook til å endre eller 

reflektere rundt sitt reglement. Når det gjelder begrensninger i denne retoriske situasjonen, er 

Facebook en sentral aktør som er i stand til å begrense effekten denne teksten får. Det kan 

gjøres ved å eksempelvis be Egeland om nok en gang å fjerne eller endre innhold han har delt 

på siden. Det kan naturligvis diskuteres hvorvidt en slik handling ville gagnet plattformen 

som allerede møter krass kritikk for sin praksis. Den retoriske situasjonen har gjerne 

betydning for valget av retoriske virkemidler i den retoriske ytringen. Det skal jeg undersøke 

nærmere i den neste delen av analysen.  
 
Bruk av retoriske virkemidler 

Målgruppe og avsender: ethos 

Målgruppen for Tom Egelands tekst lar seg ikke definere så lett fordi innlegget både er delt 

på hans profil, som for så vidt er åpen, og på hans offentlige Facebook-side. Dermed er 

innlegget ment for alle som er interessert, men er kanskje særlig for dem som har fulgt saken. 

Egeland henvender seg på en muntlig og vennlig måte til “folkens” og takker dem for 

støtteerklæringer og kommentarer. Det vitner om at innlegget er ment som en beskjed til alle 
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som har vist støtte, for videre skriver Egeland at det ikke handler om ham alene, men om 

noen prinsipper som bør reflekteres over. På den annen side kan innlegget være ment for de 

som har støttet Facebook i saken, fordi han tar opp “deres” mest brukte argumenter og 

deretter svarer på disse og forklarer hvorfor de ikke nødvendigvis er holdbare.  
 
Når det er snakk om avsender, eller taler, blir det retoriske virkemiddelet ethos sentralt. For at 

kommunikasjonen skal ha en viss effekt på tilhørerne, eller leserne i dette tilfellet, er det 

avgjørende at avsenderen virker troverdig. Som beskrevet i det teoretiske avsnittet om 

retoriske overbevisningsmidler, kan ethos konstrueres gjennom tre dimensjoner eller dyder. 

Disse er kompetanse, god moralsk karakter og gode intensjoner overfor publikum (Kjeldsen, 

2004:118). Når ethos i Egelands tekst skal vurderes, er det hensiktsmessig å først identifisere 

ham og hans posisjon i debatten. Fordi hans innlegg kommer før de andre tekstene i denne 

analysen, og før debatten blir en internasjonal sak, står Egeland midt i dramatikken. Han var 

den første som ble utestengt på grunn av å ha publisert fotografiet av Kim Phuc. I tillegg var 

han også den første som delte bildet i det hele tatt, i sitt innlegg om fotografier som endret 

krigshistorien. Han står dermed i en posisjon der han er den første hovedpersonen i debatten 

før Espen Egil Hansen og andre aktører kommer inn og blir sentrale. Han står i posisjon til å 

sette noen premisser for debatten, og hva den skal dreie seg om. I innlegget skriver likevel 

Egeland at det ikke er han det først og fremst handler om. Ved å starte teksten slik 

anerkjenner han at fram til dette tidspunktet har det vært nettopp ham selv som har stått i 

sentrum av debatten. Han skriver videre at det heller ikke handler om “en 24 timers 

utestengelse som jeg (og Facebook) fint kan leve med”. Han viser heller til prinsipper han 

mener det er viktig å reflektere over. Etter å ha forklart hendelsesforløpet fra han la ut det 

første Facebook-innlegget og til utestengelsen, beveger Egeland seg ut på ulike 

verdispørsmål.  
 
På mange måter kan man hevde at Egeland styrker sin ethos ved at han er såpass tett på 

saken, og dermed er en troverdig aktør fordi han vil uttale seg på vegne av seg selv og hans 

oppfatning av saken. Han vet sannsynligvis godt hva han uttaler seg om, og er sånn sett 

troverdig. Samtidig kan man anta at fordi han skriver på vegne av seg selv, vil han vektlegge 

å fremme egne interesser. Det fører oss over til en annen måte å styrke ethos på. Det er ved å 

vise velvilje for publikum. Ved nettopp å fjerne fokus fra seg selv og heller gjøre innlegget til 

en del av et større spørsmål som omhandler ytringsfrihet og hvordan amerikanske selskaper 

som Facebook og Apple definerer rammene for samfunnsdebatt, skriver Egeland indirekte på 
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vegne av langt flere enn seg selv. Det kan vitne om god moralsk karakter, og man kan forstå 

det slik at Egeland tar et kollektivt ansvar og sånn sett fremstår som en publikum kan ha tillit 

til. 
 
Logos 

Det finnes eksempler på at Tom Egeland bruker det retoriske virkemiddelet logos i sin tekst. 

Denne appellformen handler om fornuft og logisk argumentasjon. Egeland gir en kort 

oppsummering av sakens hendelsesforløp innledningsvis. Han skriver fra eget ståsted om 

hvordan saken utviklet seg og tilslutt endte med utestengelse i 24 timer: “Hele denne 

historien startet med at jeg publiserte åtte slike pressefotografier sammen med en refleksjon 

om pressefotografiets påvirkningskraft” (Egeland, 2016). Videre beskriver Egeland hvordan 

han deretter publiserte en lenke til Dagsavisens intervju med Kim Phuc som også kritiserte 

Facebook for fjerningen av fotografiet av henne.  
 

Når man lenker til et avisinnlegg, følger hovedbildet med som illustrasjon. Dermed ble 
også denne saken slettet fra profilen min. Ikke bare bildet, men hele artikkelen med 
kritikken av Facebook og det hele. Selv fikk jeg dask på lanken og 24 timers husarrest 
(Egeland, 2016) 

 
Han fortsetter med å stille et retorisk spørsmål han selv gir svaret på, “Hvorfor er dette 

problematisk?”. Egeland gir sitt svar med en gang og legger ikke opp til publikums mulighet 

til å vurdere spørsmålet på egenhånd. Det kan diskuteres hvorfor Egeland gjør det på denne 

måten, men en antakelse kan være at han ønsker å etablere sine argumenter og sin posisjon 

slik at de som leser har dette som utgangspunkt for lesing av resten av innlegget. På samme 

måte som andre tekster i denne analysen som fremlegger faktaopplysninger og statistikk, 

begynner Egeland med å svare på spørsmålet “hvorfor er dette problematisk?” ved å fastslå at 

“stadig flere norske nyhetsmedier bruker nå Facebook som plattform for deling av nyheter og 

ikke minst kommentarer og debatt”. Da er problemet, ifølge Egeland, at Mark Zuckerberg 

som den øverste sjefen i Facebook blir en “overredaktør som kan slette alle de nyhetene der 

teksten eller bildene bryter regelverket”. Egeland legger frem en logisk slutning som sier at 

dersom stadig flere norske redaksjoner bruker Facebook som distribusjonskanal, vil det være 

problematisk med en overredaktør som Mark Zuckerberg som kan redigere som han selv 

føler for, satt på spissen. Vurderingen av hvorvidt innhold tillates tas med utgangspunkt i 

bestemte retningslinjer, men det er automatikken i denne prosessen som kritiseres. 
 
Logos som retorisk virkemiddel går som nevnt ut på at taleren legger frem saklige og 

rasjonelle argumenter i håp om å appellere til tilhørernes fornuft og intellekt. Tydelig 
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argumentasjon som ikke viker unna sakens kjerne kan i stor grad være med på både framstille 

taleren som troverdig og seriøs, og kan i forlengelsen av det bidra til at tekstens tematikk, 

altså saken, oppfattes som viktig med en viss alvorlighetsgrad av tilhørerne. I Facebook-

innlegget fra 6.september 2016 er tydelig argumentasjon et viktig stikkord. Den største delen 

av innlegget er et oppgjør med både en rekke retoriske spørsmål, som jeg skal gjøre rede for i 

forbindelse med bruk av pathos, og et oppgjør med det Egeland identifiserer som de ti 

argumentene Facebooks støttespillere har brukt mest i saken. Argumentene tar for seg 

aspekter ved debatten omkring Facebooks forhold til sine brukere og reglement. På samme 

måte som at de ti argumentene tar for seg ulike sider ved saken, kan man også identifisere 

ulike retoriske overbevisningsmidler i dem. I innlegget beskriver Egeland først de 

argumentene han mener de som støtter Facebook i denne saken gjerne bruker. Disse er 

skrevet slik at de virker forståelige og absolutte. Med det menes at argumentene er skrevet 

uten særlig mange ord og vendinger som legger opp til annen tolkning enn det som konkret 

står der. Det er viktig å huske på at den første listen med argumenter i Egelands innlegg er 

skrevet av ham selv, men fra ståstedet til dem som har støttet Facebook. Det er med andre ord 

sannsynlig at argumentene har vært mer nyanserte enn de framstår her, men slik Egeland 

fremstiller dem har han forsøkt å trekke ut essensen av overordnede argumenter for hvorfor 

Facebook ikke har gjort noe galt. Denne listen er preget av argumentasjon som virker 

rasjonell og saklig, slik man gjenkjenner logos i retorikken. Det er derfor interessant at når 

Egeland svarer på hvert enkelt av disse argumentene bruker han en langt mer følsom 

tilnærming til hvert aspekt av saken. Det finnes likevel eksempler på at Egeland bruker saklig 

argumentasjon for å tilbakevise eller svare på argumentene han har tegnet opp på vegne av 

dem som støtter Facebook.  
 
Argument nummer seks sier “Bildet er så fælt og trist at det ikke hører hjemme på Facebook, 

finn deg heller et annet nettsted hvis du absolutt må publisere så grusomme bilder”. Egeland 

hevder dette er en måte Facebooks tilhengere i saken har argumentert. Hans svar trekker på 

det retorisk teori sier om logos, og er et rasjonelt og konsist svar til et følsomt utspill. “Som 

arena for samfunnsdebatt må vi også kunne løfte frem triste og kontroversielle temaer. 

Facebook har i stor grad overtatt som arena for samfunnsdebatt”. Om man vet, og når man 

vet, at det i slutten av 2017 i gjennomsnitt var 1,4 milliarder daglige brukere på Facebook 

(Facebook Newsroom), er det rimelig å følge Egelands argument om at plattformen har 

overtatt som arena for samfunnsdebatt. Sånn sett gir slike fakta også støtte til resten av 

Egelands argument.  
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Argument nummer åtte, som støtter Facebook, sier “Det blir umulig og altfor dyrt for 

Facebook å overvåke 1,6 milliarder brukere”. Det er uvisst hvor Egeland har hentet tallet fra, 

men poenget med argumentet er at Facebook ikke kan holde følge med såpass mange 

brukere. De er dermed avhengige av retningslinjer som styres automatisk via en algoritme 

selv om denne fra tid til annen kan gjøre feil. Egeland svarer “Hallo! Facebook omsatte for 

nesten 150 milliarder norske kroner i 2016. 150 milliarder! De har råd til å ansette regionale 

eller nasjonale redaktører - hvis de vil”. Han motbeviser at det er for kostbart for Facebook å 

ha mennesker som kan bruke fornuft og skjønn til å vurdere innhold. Samtidig peker han på 

at det er opp til Facebooks vilje hvorvidt de ønsker å ta et slikt ansvar. Egeland fjerner 

kredibiliteten til en del av argumentene som støtter Facebook ved å bruke rasjonelle 

motargumenter. Andre ganger legger han følelsene til, og det skal undersøkes nærmere i 

avsnittet om pathos. 

 

Pathos 

Av de tre klassiske bevismidlene i retorisk teori, er pathos en av dem som er mest brukt i 

Tom Egelands innlegg. Han bruker en følelsesmessig appell på flere forskjellige måter, blant 

annet ved å bruke et levende og visuelt språk. Han stiller i tillegg mange retoriske spørsmål. 

Disse er formulert slik at de henvender seg til en fellesskapsfølelse. Allerede helt 

innledningsvis i innlegget tar Egeland retoriske grep som spiller på pathos: 
 

Bildet av ni år gamle Kim Phuc som flykter gråtende og naken fra napalmbombene, 
handler i mine øyne ikke om nakenhet. Sant å si var ikke “nakenhet” i mine tanker da 
jeg første gang delte bildet. Hun er naken fordi klærne og huden hennes hadde stått i 
brann (Egeland, 2016) 
 

I dette utdraget tegner Egeland et bilde som er langt mer sammensatt enn kun et fotografi av 

et nakent barn. Han beskriver hvordan Kim Phuc flykter gråtende, at klærne og huden hennes 

har stått i brann og derfor er hun naken. Selv om mange sannsynligvis er kjent med dette 

fotografiet, gir denne skildringen en påminnelse på hva som egentlig foregår i det øyeblikket 

Kim Phuc blir fotografert. Han bruker et levende og beskrivende språk, i håp om å vekke 

følelser hos dem som leser innlegget.   
 
Retoriske spørsmål gjerne ses som en måte å vekke et følelsesmessig engasjement hos et 

publikum. Det er fordi slike spørsmål ikke er ute etter et konkret svar, men heller henvende 

seg til en felles forståelse og dermed fellesskapet blant grupper av mennesker. I Egeland sitt 

innlegg stiller han mange slike spørsmål, og flere rett etter hverandre:  
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Sensur? Helt grei håndheving av eget regelverk? Denne gangen gjelder det et foto. Hva blir 
det neste? Hvor settes grensen for krenkende tekst? Kritikk av USA? Av USAs president? Av 
religion? (Egeland, 2016) 
 
I dette utdraget stiller Egeland spørsmålstegn ved hvorvidt man kan kalle Facebooks fjerning 

av fotografiet sensur eller en grei håndheving av eget regelverk. Han uttrykker en type 

forvirring for hva det egentlig er. I tillegg representerer “sensur” og “helt grei håndheving av 

eget regelverk” det som etterhvert skulle bli de to mest utpregede posisjonene i debatten om 

nettopp dette. Han stiller så spørsmål om hva som vil skje i framtiden dersom det er 

“akseptert” at Facebook fjerner bildet av Kim Phuc, og spør hva det neste blir, og dersom det 

etterhvert vil være tekst som kan fjernes. Deretter spør han derfor hvor grensen går for hva 

som regnes for å være krenkende tekst og foreslår kritikk av USA, av USAs president eller av 

religion. Dersom man ser dette innlegget i kontekst både med tiden det er skrevet i, rundt 

innspurten til et svært omtalt presidentvalg i USA i tillegg til det at Facebook er et 

amerikansk selskap, kan disse retoriske spørsmålene treffe godt. De tar opp poenger som 

mange vil kjenne igjen og kanskje ha en mening om. I tillegg spør Egeland om hvorvidt 

kritikk av religion vil oppfattes som krenkende tekst og dermed fjernes. En sak som handlet 

om krenking av religion og der ytringsfrihet ble tema for diskusjon, er saken om 

karikaturtegningene fra 2005. Karikaturtegningene av profeten Muhammed ble først publisert 

i den danske avisen Jyllands-posten, og senere i Aftenposten. I 2006 oppstod det voldsomme 

debatter i Norge om hvor grensene for ytringsfriheten går (Orgeret, 2018). Om det er 

karikaturstriden Egeland sikter til kan man ikke vite, men i og med at ytringsfrihet og sensur 

var begreper oppe til debatt i forbindelse med karikaturtegningene, er det naturlig å trekke 

linjer dit.  
 
Når Egeland skriver “denne gangen gjelder det et foto. Hva blir det neste?”, er formålet å 

påvirke leserne på en måte som gjør at også de må undre seg over fremtiden. Han bruker en 

retorikk som spiller på det som er ukjent og usikkert, noe som kan fremkalle skepsis til 

Facebook og hva som kan skje videre. Ved å spørre på den måten han gjør, fremstilles 

Facebook som uforutsigbar og ikke til å stole på. Videre stiller Egeland flere spørsmål som 

omhandler samfunnsansvar:  
 

Skal vi overlate til mektige (og puritanske) amerikanske giganter som Facebook, 
Google, Apple, Microsoft og Amazon å definere og forvalte våre rammer for 
ytringsfrihet og samfunnsdebatt? Eller skal vi stille krav til dem - når de selv inviterer 
oss inn og ber oss bruke dem i våre dagligliv? (Egeland, 2016) 
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I dette sitatet kommer det tydelig fram at Egeland henvender seg til fellesskapet og det kan se 

ut til at han vil få “alle” med på at Facebook kan være problematisk. Det er flere faktorer som 

pekes på som man kan være skeptisk til. For det første peker han på den samme 

problematikken Moore (2016) peker på i sin artikkel. Moore mener man bør diskutere 

risikoene som oppstår idet demokratiske samfunn i stadig større grad lener seg på et lite antall 

private og kommersielle selskaper til å utføre samfunnsoppgaver (Moore, 2016:4). I tillegg til 

private og kommersielle selskaper, snakker Egeland om amerikanske og puritanske 

teknologigiganter. Denne beskrivelsen kan forstås som at selskaper som Facebook har en 

geografisk og kulturell bakgrunn som vil påvirke oppfatningen den har av verden rundt seg. 

Denne er preget av selskapets plassering, samt kulturelle og religiøse bakgrunn. 

Samfunnsoppgavene Egeland refererer til er å forvalte rammer for ytringsfrihet og 

samfunnsdebatt. Dersom slike oppgaver i større grad delegeres til slike selskaper, vil det 

nødvendigvis få en innvirkning på praksisen som utøves.  
 
Egeland stiller ikke bare spørsmål om hvorvidt viktige oppgaver som å ivareta ytringsfrihet 

og samfunnsdebatt skal overlates til “amerikanske giganter”. Han spør også sine lesere om de 

ikke skal godta at teknologiske giganter som Facebook, Google, Apple, Microsoft og 

Amazon forvalter slike samfunnsoppgaver, og heller stille krav til dem. Disse spørsmålene 

kan oppfattes som ledende og det kommer tydelig frem hva Egeland forventer at svarene bør 

være. Hans personlige mening om disse spørsmålene kommer tydelig frem, og fordi 

innlegget er skrevet på hans Facebook-profil og Facebook-side, på vegne av seg selv, passer 

det til plattformen det er publisert på. Samtidig som det stemmer overens med formatet det er 

skrevet i, gir også den personlige, uformelle og engasjerte tonen et inntrykk av at denne saken 

er svært viktig for Egeland. Som han skrev helt innledningsvis i innlegget handler denne 

saken om noen prinsipper det er verdt å reflektere over. 
 
I sitt innlegg skriver Egeland “De som støtter Facebook i denne saken, har stort sett 

argumentert etter følgende linjer”. Deretter kommer en liste med ti argumenter, etterfulgt av 

hans svar til hvert av dem. Noen av svarene hans til argumentene som støtter Facebook, er 

skrevet slik at det retorisk sett kan forstås som at pathos brukes. Særlig tre av svarene 

Egeland gir til tre av argumentene som, i følge ham, støtter Facebook kan leses slik.  
 
Av de ti argumentene som i følge Egeland støtter Facebook, trekker jeg her frem tre av dem 

og har nummerert dem slik de er i Facebook-innlegget. Argument nummer to som støtter 

Facebook i saken, står det “Facebook er et privat selskap og bestemmer selv hva de tillater”. 



	  44 

Egelands svar sier seg enig i at Facebook har de juridiske rettighetene på sin side, og at de 

dermed kan bestemme hva de ønsker å tillate og ikke. Han skriver deretter “Men det må da 

være lov å kritisere dem for det. Eller skal vi godta alt privateide selskaper gjør - fordi de er 

private?”. Dette er nok et eksempel på et retorisk spørsmål som henvender seg til et 

fellesskap som kan stå sammen om at det må være lov å nettopp kritisere private selskaper 

selv om de har de juridiske rettighetene på sin side. Henvisningen til fellesskapet kommer 

frem ved at Egeland bruker pronomen som “vi”, og han skaper i tillegg et skille mellom “vi” 

og “de”, eller “oss” og “dem”. Det samme retoriske grepet kan ses i argument nummer tre: 

“Du aksepterte brukerbetingelsene da du lagde deg en Facebook-profil”. Til dette svarer 

Egeland at han ikke nødvendigvis er uenig i selve reglementet til Facebook, men hvordan 

disse håndheves og vurderes. Han henvender seg igjen direkte til sine lesere: “Dernest: Hvor 

nøye leser du de tusen ord lange juridiske betenkningene som Apple, Facebook, Microsoft og 

andre tvinger deg til å godta for å laste ned en app eller et program?”. Det kan leses som om 

Egeland betviler Facebook sine intensjoner og moral. Mange som leser dette vil 

sannsynligvis sympatisere med Egelands poeng, og kjenne seg igjen i det han beskriver. 

Videre spør han: “Vurderer du alle fremtidige eventualiteter ved enhver formulering?”. Dette 

kan leses som at Egeland går i forsvar for seg selv, men samtidig er opptatt av at han 

sannsynligvis ikke er alene om å kunne begå slike feil.  
 
I svaret til argument nummer fire finner man enda flere retoriske spørsmål. Argumentet sier 

at “Facebook er et globalt forum og må ha like regler for alle brukere”. Til det viser Egeland 

til Facebooks eget regelverk som sier at “Vi begrenser visningen av nakenhet fordi enkelte 

grupper i vårt globale samfunn er spesielt følsomme overfor denne typen innhold - spesielt på 

grunn av deres kulturelle bakgrunn eller alder”. Egelands respons er rett på sak og ærlig. Han 

svarer først med å vise at han er helt uenig i hva Facebook sier om eget regelverk ved å skrive 

“Ærlig talt! Dette betyr at spesielt følsomme mennesker i regimer som Saudi-Arabia, Jemen 

og Usbekistan skal sette standarden også for anglo-amerikansk og europeisk samfunnsdebatt 

Er det greit?”. Om man tenker det teoretiske grunnlaget for denne oppgaven er forståelsen av 

ytringsfrihet og ytringsfrihetens grenser helt sentralt. Ved å lese Egelands svar er det tydelig 

at det å legge til rette for at regimer som på mange måter henger bak med tanke på 

demokratiske prinsipper som likestilling og ytringsfrihet, er helt gal vei å gå. 
 
I teksten bruker Egeland et ledig språk som ikke framstår spesielt formelt. Det kan ha å gjøre 

med at han publiserer et innlegg på Facebook, en plattform der språket gjerne framstår som 
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muntlig og uformelt. Man kan hevde at han skriver på den måten folk på Facebook kanskje 

forventer å lese. Hele tonen i innlegget er veldig engasjert, til tider frustrert og virker ikke 

opptatt av å være “korrekt”. Innlegget bærer preg av å være mest opptatt av å få fram sin 

mening om saken og de argumentene han forsøker å argumentere mot. Bruken av pathos i 

dette innlegget er tydelig. Pathos er virkemiddelet som har som hensikt å lede folk til 

handling, og ettersom bruken av det er såpass tydelig her, kan det forstås som at det står mye 

på spill for Egeland. Det er såpass mye engasjement i teksten og bruk av følelsesmessige 

virkemidler at det kommer frem at de brenner for dette og er opptatt av at andre skal kjenne 

på det samme engasjementet.  
 
Når man leser teksten kan den til tider omtrent se ut til at den har vært muntlig, og deretter 

blitt skrevet ned. Det skjer en tydelig oppbygging utover i innlegget. Det starter rolig med en 

forklaring av hva saken dreier seg om og hvem som er involvert. Videre tar den seg mer opp, 

og den følelsesmessige appellen kommer tydeligere frem jo lenger ut i innlegget man 

kommer.  

 

Oppsummering 

Egelands innlegg er i aller størst grad preget av en følelsesmessig appell. Det gir inntrykk av 

at mye står på spill, og at det er mange ubesvarte spørsmål i saken. Egeland er direkte 

påvirket av Facebooks handlinger og det legger opp til en retorisk situasjon han kan gripe 

sjansen til å bruke i sin favør. Selv om det finnes tilfeller av logisk argumentasjon, i tråd med 

forståelsen av logos, lener innlegget seg mest på en emosjonell framtoning. Det er ikke å 

undergrave den logiske argumentasjonen Egeland kommer med, men å presisere hvordan 

denne er lagt opp.  

 

4.2.2 ”Kjære Mark” – Espen Egil Hansen 
Den neste teksten jeg skal analysere er brevet ”Kjære Mark” skrevet av Aftenpostens 

sjefredaktør Espen Egil Hansen (Hansen, 2016). Teksten er et åpent brev skrevet til 

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg og preget hele forsiden til Aftenposten den 

9.september 2016. Brevet ble også publisert på Aftenpostens nettavis, både en norsk og 

engelsk versjon er tilgjengelig. På Aftenpostens forside på papirutgaven den 9.september 

2016 lød tittelen ”Dear Mark Zuckerberg”. Grunnen til at jeg har valgt denne teksten er fordi 

den aktiverte en langt større og global debatt enn hva som hadde utspilt seg i forkant. På 

mange måter fungerer dette brevet som et vendepunkt i denne spesifikke saken, blant annet 
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fordi Facebook gikk tilbake på sin opprinnelige respons angående fotografiet av Kim Phuc. I 

tillegg kommer denne teksten fra sjefredaktør i Norges største avis. I en debatt som etter 

hvert begynte å handle om redaktøransvar, er han svært sentral.  
 
Espen Egil Hansens utspill kom etter at Aftenposten delte fotografiet av ”napalm-piken” og 

deretter mottok et krav fra Facebook om å fjerne det. I brevet kommer det frem at før 

Aftenposten rakk å gi noe svar, og mindre enn et døgn etter at e-posten fra Facebook ble 

sendt, var både Facebook-posten og bildet slettet. Essensen i denne teksten er et uttrykk for 

en bekymring for at Facebook, som en verdensledende plattform for spredning av 

informasjon, diskusjon og sosial kontakt mellom mennesker, truer en av demokratiske 

samfunns grunnpilarer. Hansen trekker frem sensur, mangel på å utvise sunt skjønn og 

redaktøransvar. I tillegg poengterer han at fotografiet som diskusjonen tar utgangspunkt i har 

en helt spesiell betydning i denne debatten. Han viser nemlig til at Vietnamkrigen var en av 

de første krigene der mediene spilte en avgjørende rolle ved å formidle historier fra krig som 

skilte seg fra de historiene som makthaverne ville ha ut. Medienes dekning av Vietnamkrigen 

var med på å fremme en holdningsendring som bidro til krigens slutt, samt en mer kritisk 

debatt. Brevet uttrykker altså en bekymring for hvordan framtiden vil se ut dersom Facebook 

fortsetter å få mer makt over informasjon og diskusjon. Det er også en oppfordring til 

Facebook, med Mark Zuckerberg i spissen, om å endre deler av sin praksis slik at den ikke 

forstyrrer demokratiske idealer som ytringsfrihet og redaktørrollen.  
 

Til forskjell fra Egelands Facebook-innlegg er denne teksten plassert innen den journalistiske 

sjangeren kommentar. Tidligere kultur- og debattredaktør i Aftenposten og nåværende 

direktør i Stiftelsen Fritt Ord, Knut Olav Åmås, har på vegne av Aftenposten skrevet hva 

avisen forstår en kommentar som. Han hevder blant annet at noe av det som skiller en 

kommentar fra en reportasje, er at kommentaren er direkte meningsbærende. Både holdninger 

og synspunkter kommer tydelig til uttrykk (Åmås, 2008/2017). Av journalistiske sjangere er 

kommentaren en av de mest krevende, da kunnskap er en avgjørende faktor. I følge Åmås 

(2008/2017) er den gode kommentaren basert på fakta og bruk av mange kilder. Han skriver 

videre at kommentaren som sjanger også utgjør en ideologisk aktivitet og uttrykker et 

menneske- og samfunnssyn. Dette er svært overførbart til ”Kjære Mark”, da han helt 

innledningsvis i sitt brev kritiserer Facebook for å, på svært uheldig vis, rokke ved en 

grunnpilar i demokratiske samfunn.  
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Retorisk situasjon: kairos 

Som gjennomgangen av materiale i perioden 26.08.2016-10.09.2016 viser, hadde debatten 

omkring Facebooks praksis rundt det mye omdiskuterte krigsfotografiet allerede holdt på i 

om lag to uker. Kort tid i forveien hadde sjefredaktør for Nettavisen blitt utestengt fra 

Facebook. I tillegg var forfatter Tom Egeland utestengt fra før. ”Kjære Mark” kommer på et 

tidspunkt i debatten der den allerede har pågått en stund, og ulike aktører har fremmet sine 

synspunkter. Mens noen etterlyser redaktører i Facebook, hevder noen at det er åpenbart at 

Facebook ikke har et slikt ansvar. Som nevnt kommer ”Kjære Mark” etter at Aftenposten selv 

opplever at Facebook fjerner et av deres innlegg. Men selv om brevet kommer etter at 

Aftenposten selv er rammet av denne sensuren, er det tydelig at Espen Egil Hansen har fulgt 

debatten tett og har mye å komme med både av fakta og følelser om temaet. 
 
Man kan også plassere ”Kjære Mark” i en situasjon som er større enn den konkrete 

situasjonen for debatten som pågikk. Dette dreier seg om at hvem som har makt har endret 

seg, makt har forskjøvet seg med at utvikling i teknologi sørger for at teknologiske 

nyvinninger, som Facebook, stadig får mer påvirkningskraft. Dette er med på å endre 

medielandskapet slik det tradisjonelt har sett ut. Dette kan forstås som den retoriske 

situasjonens påtrengende problem. Teksten henvender seg til Facebook-grunnlegger Mark 

Zuckerberg, og han kan forstås som det retoriske publikum. Retorikk er kommunikasjon som 

har en bestemt hensikt, og den ønsker å oppnå en bestemt form for respons. Retoriske 

henvendelser, forklarer Kjeldsen (2004:81), skaper forandring ved å påvirke tanker eller 

handlinger hos personer som kan bidra til å skape endringene. I og med at “Kjære Mark” er 

en tydelig kritikk til Facebook og dem som leder plattformen, er ønsket også at de skal gjøre 

endringer som vil føre til at man kan unngå vilkårlig sensur i fremtiden. Dette er det 

menneskene som eier og styrer Facebook som kan gjøre noe med. Samtidig er alle som leser 

brevet en del av det retoriske publikum. Disse kan også bidra til ønsket endring ved å legge 

press på Zuckerberg, slik som Egelands retoriske publikum.  
 
Den retoriske situasjonens begrensninger består av personer, hendelser og forhold som er 

tilknyttet situasjonen fordi de er i stand til å begrense avgjørelser og tiltak som trengs for å 

løse det påtrengende problemet (Bitzer, 1992:8). Når det gjelder hvilke begrensninger som 

finnes i den retoriske situasjonen for “Kjære Mark”, kan Hansens argumenter og budskap 

begrense gjennomslaget ytringen får, dersom det retoriske publikummet ikke identifiserer seg 

med innholdet. Til tross for at brevet henvender seg til Mark Zuckerberg, er det avhengig av 
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at flere deler Hansens oppfatning av situasjonens alvor for at endring skal kunne skje. Hansen 

uttrykker innledningsvis at han ikke har illusjoner om at Zuckerberg kommer til å lese brevet, 

men skriver og publiserer det likevel. For at budskapet skal spres og nå flest mulig, er det en 

forutsetning at leserne kan stå bak Hansens budskap.  
 

Bruk av retoriske virkemidler 

Målgruppe og avsender: ethos 

Når det gjelder tekstens målgruppe er ”Kjære Mark”, som tittelen tilsier, først og fremst ment 

til Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg som et brev. Likevel er brevet en tekst som er 

skrevet til alle som måtte være interessert i å lese det, i og med at det er på forsiden av en av 

Norges største aviser og publiseres i Aftenposten. Teksten er gjennomgående skrevet til Mark 

Zuckerberg, og Hansen henvender seg til ham ved å bruke ord som ”du” og ”deg”. På denne 

måten gir han en teknologi-gigant som Facebook et ansikt, og forsøker å eliminere tanken om 

at Facebook er en ansiktsløs plattform. Han innrømmer, som nevnt, at han ikke har virkelig 

tro på at Facebook-grunnleggeren faktisk vil lese brevet, men at det fremdeles er verdt et 

forsøk fordi budskapet er såpass viktig. Som nevnt tidligere ble brevet også skrevet og 

publisert på engelsk, og det kan tolkes som et reelt forsøk på å nå ut til Mark Zuckerberg. 

Som sagt var forsiden av Aftenposten den 9.september 2016 viet til dette brevet og denne 

debatten. Målgruppen for brevet er likevel større enn Aftenpostens lesere, og i tillegg ble ikke 

artikkelen lagt bak en betalingsmur på nettsiden deres. Det kan tolkes dithen at dette 

budskapet skulle nå mange og langt. Det kan også argumenteres for at ”Kjære Mark”, i 

tillegg til å kanskje nå fram til Mark Zuckerberg, hadde som mål å øke presset på Facebook 

for å få dem til å vurdere sin praksis og stille spørsmålstegn ved hvordan de utøver makten de 

er posisjonert med.  
 
Ethos handler om at forutsetningen for at man skal kunne overbevises, må man ha tillit til den 

som forsøker å overbevise. Espen Egil Hansen er sjefredaktør i Aftenposten. Han starter 

brevet med å tydelig etablere sin rolle. Når det gjelder Espen Egil Hansens ethos, altså 

avsenders troverdighet, vil det at han er redaktør for Norges største avis gjøre hans 

utgangspunkt troverdig. Ved å ha denne rollen innebærer det at han vet hva han snakker om, 

når tematikken og det som problematiseres har å gjøre med redaktøransvaret og 

ytringsfriheten. I tillegg til å ha denne kunnskapen, innebærer også det å være redaktør at 

man plikter seg til å ivareta slike verdier som ytringsfrihet og fremme hva som tjener 

samfunnet. I følge Redaktørplakaten (Norsk Redaktørforening, 2004) skal en redaktør alltid 
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ha frie mediers ideelle mål for øye. I Redaktørplakaten (Norsk Redaktørforening, 2004) 

spesifiseres dette ved at redaktøren, gjennom sitt medium, skal fremme en saklig og fri 

informasjons- og opinionsformidling (Norsk Redaktørforening, 2004). Dette avklares også i 

”Kjære Mark” der Hansen (2016) argumenterer for at også ubehagelige bilder og informasjon 

må bringes fram av mediene, da dette inngår i de frie medienes rolle. Brevets tematikk 

handler i stor grad om hva man skal tillate og ikke i offentligheten, men også om hvem som 

har et ansvar for å definere hva som ”tåler” offentlighetens lys. Hansen uttrykker i brevet sin 

misnøye med at Facebook regelrett avviser demokratiske prinsipper, og utøver sensur både av 

fotografiet men også av personer som kritiserer denne praksisen. 
 
Innledningsvis i brevet ”Kjære Mark”, etablerer Hansen (2016) sin rolle ved å fortelle hvem 

han er, i tillegg til å ta et tydelig standpunkt i saken. Han viser også gjentatte ganger til det 

som står nedfelt i Redaktørplakaten, noe som er med på å styrke både hans og tilhørernes 

forståelse av hans rolle. Han lar det ikke være noen tvil om hva hans standpunkt i saken er, 

og åpner brevet med å si ”Jeg kommer ikke til å etterkomme kravet om å fjerne et 

dokumentarfoto fra Vietnamkrigen, ikke nå og ikke i fremtiden”. Espen Egil Hansens 

profesjonelle rolle som sjefredaktør i Aftenposten er altså med på å styrke hans ethos som 

avsender. Dersom man videre forstår ethos som at avsenderen ønsker tilhørernes beste 

(Gripsrud, 2011:172), kan man også hevde at Hansens ethos styrkes ved at han uttrykker 

bekymring over et problem som på sikt kan få konsekvenser for ”oss alle”. Han skriver blant 

annet om ”våre demokratiske samfunn” og refererer med dette til langt flere enn ham selv. 

Man kan hevde at som sjefredaktør i Aftenposten, har ikke Hansen bare et ønske om å 

fremme interessene til tilhørerne, men også et ansvar. Det er det denne debatten i det store og 

det hele handler om, nemlig ansvaret for ytringsfriheten og demokratiet. Diskusjonen, med 

”Kjære Mark” som et helt vesentlig bidrag i denne, forsøker å finne ut av hvordan 

tradisjonelle og nye medier skal forholde seg til hverandre, samt kartlegge hvilke 

forventninger og krav som kan stilles av hverandre. Med Espen Egil Hansen som avsender 

kan man forstå ”Kjære Mark” både som en måte for sjefredaktør i Aftenposten å ta ansvar og 

forsvare sin rolle, men også som en personlig ytring da brevet også bygger på personlige 

erfaringer og tanker. 
 
Logos 

Det retoriske overtalelsesmiddelet logos dreier seg som nevnt om fornuft, samt logisk og 

saklig argumentasjon. Dette virkemiddelet henger sammen med ethos. Det forklares ved at 
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logos, som dreier seg om sammenhengende rasjonell argumentasjon, gir troverdighet eller 

ethos (Kjeldsen, 2004:133). Man kan altså si at logisk argumentasjon som bygger på fornuft 

som samsvarer med hva publikum forstår som fornuftig, vil styrke både logos og ethos. I 

saken det er snakk om, er det mange faktaopplysninger som gjør seg gjeldende i diskusjonen. 

Det er blant annet snakk om Facebooks konkrete retningslinjer, det historiske perspektivet 

som saken preges av, samt teknologiske uttrykk som algoritmer. Man kan med andre ord 

argumentere for at det er nødvendig med kunnskap om teknologi, mediebildet og utviklingen 

for å kunne bygge opp gode argumenter for hvorfor Facebook bør endre sin praksis. I ”Kjære 

Mark” finnes flere eksempler på hvordan det retoriske virkemiddelet logos er tatt i bruk for å 

overbevise både Mark Zuckerberg, samt andre som måtte lese Aftenposten om at Facebook i 

dette tilfellet har tråkket feil. I tillegg til at kunnskap og bakgrunnsinformasjon legger til rette 

for gode argumenter senere, vil også det å inneha denne kunnskapen i det hele tatt, kunne 

bidra til et inntrykk av avsenderen som en seriøs aktør som vet hva som står på spill.  
 
Innledningsvis i brevet oppsummerer Hansen hendelsene som har ført til at han velger å 

skrive et åpent brev til Facebook-sjefen. Dette gjøres i korte trekk, men samtidig detaljert nok 

til at han får demonstrert at han vet hva det er snakk om i denne saken. Disse 

bakgrunnsopplysningene danner i tillegg et godt grunnlag for argumentene og 

oppfordringene han kommer med senere. Han skriver også om hvorfor nettopp fotografiet av 

”napalm-piken” fra Vietnamkrigen spiller en så vesentlig rolle i denne debatten. Det gjør han 

ved å peke på at mediene spilte en avgjørende rolle under Vietnamkrigen fordi de formidlet 

krigens grusomme handlinger og konsekvenser, og bidro sånn sett til en holdningsendring 

som etter hvert førte til krigens slutt. På denne måten kobler han den konkrete saken til et 

større spørsmål som dreier seg om hvilken rolle frie og uavhengige medier har og skal ha.  
 
Som forklart tidligere er logos en appellform som baserer seg på intellekt, og innen den 

klassiske retorikken finnes blant annet enthymemet. Denne logiske slutningen legger opp til 

at publikum, eller tilhørerne, bidrar med premisset for fremstillingen. Det forutsettes dermed 

et kulturelt fellesskap, et kunnskaps-, erfarings-, eller verdifellesskap. Dette finnes det 

eksempler på i ”Kjære Mark”, og det kan videre bety at Hansens (2016) målgruppe ikke kun 

er Mark Zuckerberg, men også øvrige lesere fordi noen av hans logiske slutninger forutsetter 

at leserne deler en del av hans kultur, kunnskap, erfaringer eller verdier. Et eksempel som jeg 

tidligere har nevnt som Espen Egil Hansen bruker, er presiseringen av at fotografiet tatt av 

Nick Ut er et ikonisk dokumentarfoto fra en krig der medienes rolle skulle bli avgjørende for 
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krigens videre forløp. For lesere av brevet ”Kjære Mark” som husker Vietnamkrigen, og for 

andre som har kunnskap om nettopp dette, kan dette historiske perspektivet fungere som en 

logisk slutning der tilhørerne bidrar med premisset. Selv om Hansen forklarer hvordan 

mediene spilte en rolle under Vietnamkrigen, får argumentet langt mer tyngde og betydning 

dersom den enkelte tilhøreren også er klar over disse faktaene.  
 
Hansen argumenterer i sitt brev om at Facebooks praksis er nødt til å endres. Et av forslagene 

han fremmer for å sørge for at det kan skje, er at Facebook bør vurdere å innføre geografisk 

differensierte retningslinjer og publiseringsregler. Han forsterker videre dette argumentet 

med å vise til nok en hendelse som mange av Aftenpostens lesere sannsynligvis kjenner til, 

nemlig striden om Muhammed-karikarturene. Han viser altså til et gjentakende problem. 

Hansens argument baserer seg på at tegningene fikk alvorlige konsekvenser fordi konteksten 

og den opprinnelige begrunnelsen for at de ble publisert, ble sett bort fra. Det samme har 

skjedd idet Facebook fjerner fotografiet av ”napalm-piken” og mistolker innholdet for 

nakenhet framfor hva bakgrunnen egentlig var. Bildet ble nemlig først publisert på Facebook 

i et innlegg som reflekterte omkring fotografier som endret krigshistorien. Espen Egil Hansen 

oppsummerer dermed sitt argument ved å poengtere at striden om karikaturene illustrerer: 
 

… hvor umulig og ulogisk det er å leve med universelle publiseringsregler i en tid som 
er multireligiøs, multikulturell og multi-det-meste. Alt av menneskelige praksiser 
varierer sterkt både geografisk, politisk, sosialt og økonomisk.  

 
Dette resonnementet inkluderer publikum ved å referere til en hendelse de sannsynligvis kan 

relatere til, Muhammed-karikaturene, og sette dem i kontekst med situasjonen man nå står 

overfor.  
 
Pathos 

Det retoriske overtalelsesmiddelet pathos handler om å mobilisere følelser hos publikum. 

Disse følelsene kan eksempelvis være sinne, glede, frykt og sorg. Formålet med å bruke 

pathos-argumentasjon er å vekke engasjement hos tilhørerne. I retorisk teori vektlegges ofte 

bruk av stemme og kroppsspråk når pathos skal identifiseres, men i og med at ”Kjære Mark” 

er en skrevet tekst, må analysen se bort i fra slike elementer og heller fokusere på hvordan det 

tekstlige kan fremkalle følelser på samme måte som stemmebruk kan. Det finnes ulike måter 

for en retoriker å styrke sin pathos-appell, og det finnes flere eksempler i ”Kjære Mark”. 

Innledningsvis vil jeg generelt trekke fram hvordan Espen Egil Hansen bruker pathos i sin 

tale, for deretter å gi konkrete eksempler på hva dette inneholder.  
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For å vekke engasjement hos målgruppen for ”Kjære Mark”, som kan sies å være både Mark 

Zuckerberg og øvrige interesserte lesere, tar Hansen i bruk flere virkemidler. Han snakker 

blant annet om egne følelser om temaet, og viser til egne erfaringer han har gjort seg. I tillegg 

til å vise til egne følelser og erfaringer, finner han også punkter der mange sannsynligvis kan 

være samkjørte hva gjelder følelser. Han henviser altså til en fellesskapsfølelse, slik som 

nevnt i forbindelse med logos-argumentasjonen, men her på en mer følelsesmessig måte. Et 

eksempel er når Hansen snakker om “våre demokratiske samfunn”. Han beskriver en 

situasjon der grunnpilarene i slike samfunn står i fare for å undergraves, og fremhever 

viktigheten av å bevare dem. Pathos brukes gjennomgående i brevet for å forsterke følelsen 

av at noe viktig og avgjørende står på spill, nemlig demokratiet.  
 
Han bruker videre retoriske spørsmål, primært til Mark Zuckerberg, men som også kan ha 

effekt på leserne utenom ham. Ved å snakke om sine egne følelser om temaet, gir han teksten 

et personlig preg. Man kan argumentere for at det finnes flere grunner til hvorfor det er et 

poeng å gjøre teksten personlig. Som beskrevet tidligere er logos-argumentasjonen i teksten, i 

tillegg til en tilstedeværende ethos-appell, svært sterk. Espen Egil Hansen fremstår som 

troverdig på grunn av den posisjonen han besitter som sjefredaktør for en av Norges største 

aviser, i tillegg til at han demonstrerer mye kunnskap og tydelig fornuft når han diskuterer 

Facebooks rolle i verden i dag. På mange måter kan man hevde at denne kombinasjonen er 

nok til å overbevise dem som måtte lese brevet, men det finnes likevel flere eksempler på at 

Hansen (2016) også benytter seg av pathos-appell.  
 
”Kjære Mark” fremstår som ærlig og åpen. Dette bidrar til å styrke pathos i teksten, og 

forfatteren av den beskriver sine følelser på innledningsvis i teksten: 
 

For å være ærlig, har jeg ingen illusjoner om at du vil lese dette brevet. Når jeg likevel 
gjør et forsøk, er det fordi jeg er opprørt, skuffet – ja, egentlig også redd for hva du er i 
ferd med å gjøre med en grunnpilar i våre demokratiske samfunn (Hansen, 2016)  

 
Dette sitatet kan sies å ha en rekke funksjoner som er forbundet med det retoriske 

virkemiddelet pathos. På den ene siden kan dette uttrykket for egne følelser forsøke å treffe 

andre som har tilsvarende reaksjon på hendelsene som allerede har skjedd før brevet 

publiseres 9.september 2016. Ved å bruke ord som opprørt, skuffet og redd tegner Hansen et 

tydelig bilde av hvordan spørsmålene som diskuteres haster. Sitatet legger kraftig trykk på 

nettopp hvor alvorlig Hansen anser situasjonen for å være. Både demokrati og grunnpilarer 

trekkes frem, og som det teoretiske kapittelet i oppgaven illustrerer, handler dette om 
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ytringsfrihet og et verdigrunnlag for demokratiske samfunn som i dette tilfellet rokkes ved. I 

”Kjære Mark” kommer det helt tydelig frem at dette ikke kan godtas. I sitatet ovenfor legges 

det også vekt på fellesskapsfølelsen ved å beskrive våre demokratiske samfunn. ”Våre” i 

dette tilfellet kan referere både til Espen Egil Hansen selv og nordmenn som måtte lese 

brevet, men også ”våre” som i alle demokratiske samfunn, Norge som USA. En verdi og et 

ideal Hansen og Zuckerberg kan være enige om. Dette kan tolkes som en måte å indirekte 

legge opp til tanken om at utfordringene man står overfor er noen man må stå sammen om, 

og at man samlet må beskytte de grunnpilarer som finnes i demokratiske samfunn. I dette 

sitatet, samt flere andre steder i teksten er ordvalg og oppsett slik at man som leser kan 

kjenne på følelsen av at å finne en løsning på utfordringene Hansen skisserer, haster og at det 

er nødvendig med løsninger. Språket er til tider svært muntlig slik at overleveringen, til tross 

for at den er skriftlig, oppnår det stemmebruk eller kroppsspråk kan oppnå. Denne effekten er 

gjerne vektlagt i forbindelse med pathos innen retorikk når det er snakk om taler eller andre 

muntlige framførelser. Den samme effekten oppnår Hansen, og Egeland, i sine skriftlige 

ytringer. 
 
Som sagt kan det skapes engasjement hos publikum ved å involvere dem i selve fremførelsen 

av et budskap. Man kan hevde at fremkalling av en fellesskapsfølelse hos dem som leser, 

lytter eller ser kan være svært effektivt. Det kan skape en følelsesmessig reaksjon fordi det 

gir muligheten til å appellere til nettopp følelsen av fellesskap, et felles mål og en følelse av 

inkludering. Man kan hevde at Espen Egil Hansen gjør dette fordi det han ytrer bekymring 

for og fremmer viktigheten av er noe som angår alle. Det handler om ytringsfrihet, makt og 

hvordan alle vil måtte ta konsekvensene dersom Facebook fortsetter å misbruke sin makt, slik 

Hansen i sitt brev hevder de gjør. Når det gjelder virkemidler han tar i bruk for å oppnå denne 

effekten finnes flere eksempler i teksten. Formålet med hvorfor han skriver det han skriver 

kan diskuteres, men når han for eksempel beskriver forhold hvem som helst som bruker 

Facebook i det daglige enkelt kan relatere seg til, er det sannsynligvis for å skape et bånd og 

et felles utgangspunkt for seg og sine lesere. Et eksempel er hvordan Hansen selv har glede 

av den sosiale plattformen, og mange kan identifisere seg med en beskrivelse som denne:  
 

Facebook er til glede for en hel verden, også for meg personlig, på flere plan. Jeg 
holder for eksempel kontakt med mine brødre i en lukket gruppe som har vår 89-årige 
far som sentrum. Dag for dag deler vi gleder og bekymringer (Hansen, 2016) 

 
Med dette sitatet menneskeliggjør han teknologi. Han gjør spørsmålene om algoritmer og 

systemer til noe håndgripelig og menneskelig. For å få med lesere på sitt argumentet om at 
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Facebook bør møte motstand, endre sin praksis og forvente at de tar ansvar for å sikre 

grunnleggende demokratiske prinsipper, gir det mening å vise en annen side av saken. Flere 

kan sannsynligvis relatere seg til disse menneskelige sidene, enn diskusjonen om hvorvidt 

Facebook truer demokratiske verdier gjennom bruk av teknologi som undergraver 

ytringsfrihet. Det finnes flere eksempler på denne typen henvendelser til leserne, deriblant 

dette utdraget: ”Dere er en fin kanal for folk som vil dele musikkvideoer, familieselskaper og 

andre opplevelser. På dette planet bringer dere folk nærmere hverandre”. Sitatet fremmer hva 

mange forbinder Facebook med, men sett i kontekst med debatten, oppfattes denne “rosen” til 

Facebook egentlig som et stikk i deres retning. 
 
Når man diskuterer pathos og hvordan følelsen av fellesskap kan ha en effekt på lesernes 

engasjement, er det naturlig å trekke inn retoriske spørsmål. Når en taler stiller slike spørsmål 

er det gjerne fordi det forventes at det er enighet blant publikum om hva svaret er (Grue, 

2017).  
 

Mark, se for deg en ny krig der barn blir ofre for tønnebomber eller nervegass. Vil du 
igjen avskjære dokumentasjonen av grusomhetene fordi et lite mindretall kan tenkes å 
bli støtt av å se bilder av nakne barn, fordi en pedofil ett eller annet sted kan tenkes å se 
på bildet som porno? (Hansen, 2016) 

 
Dette spørsmålet stilles og er ment til Mark Zuckerberg, men flere enn ham kan ta stilling til 

det. I 2016 og fremdeles er det blitt svært vanlig å se krig og tragedie omtalt i nyhetene, både 

i aviser og andre medier. Fra 2013, til det toppet seg i 2015, opplevde for eksempel Europa 

konsekvensene av flyktningkrisen i Middelhavet. I denne perioden viste medier både filmer 

og fotografier av mennesker på flukt og grusomhetene omkring det (Jumbert, 2018). Det 

betyr at mange som leste ”Kjære Mark” og ble stilt overfor dette retoriske spørsmålet, har et 

forhold til mediedekning av krig og konflikt. Det kan tenkes at mange av dem er enige med 

Hansen i at dekningen av slike saker er viktig fordi den kan mobilisere hjelpetiltak og en 

forståelse av situasjoner omkring i verden. Mange vil kunne si seg enige i at konsekvensene 

av synliggjøring av krig er viktigere enn å sørge for at et fåtall mennesker ikke misbruker 

denne informasjonen, fotografier eller liknende.  
 
Oppsummering 

 “Kjære Mark” er en tekst der alle de tre appellformene innen klassisk retorikk blir tatt i bruk. 

Espen Egil Hansen etablerer sin rolle og posisjon tydelig, og legger ikke skjul på sitt 

standpunkt i saken. I sin rolle som sjefredaktør i en av Norges største aviser, fremstår han 

som troverdig. Dette henger i stor grad sammen med hvordan han demonstrerer sin kunnskap 
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om, og forståelse av, spørsmål man står overfor i det stadig forandrede medielandskapet. Han 

viser hvordan det både er hans interesse og plikt å ta ordet i debatten, gjennom å både bruke 

personlige skildringer og å tydeliggjøre sin profesjonelle rolle. Hansen bruker logos-appell 

ved å vise at han kan mye om saken. Han bruker et ryddig språk og rasjonell argumentasjon. 

Han demonstrerer at han er klar over spenningsforholdene i debatten, ved at Aftenposten i 

stor grad lener seg på Facebook i distribusjonen av sin journalistikk, men at Facebook tidvis 

undergraver Aftenpostens redaktører. I tillegg ser Hansen linjer mellom denne saken og 

tidligere lignende saker og trekker paralleller for å underbygge sitt poeng.  
 
Pathos brukes også hyppig i “Kjære Mark”. Hansen henvender seg til fellesskapet ved flere 

anledninger. Han bruker også egne følelser for å understreke sakens alvor, og uttrykker 

bekymring, frykt og skepsis. Han personliggjør problematikken, og menneskeliggjør 

teknologien. Dette for å få folk med på argumentet hans om at Facebook bør vurdere sin 

praksis og reglement. Dette støtter hva jeg mener når jeg hevder målgruppen til Hansen er 

langt større enn bare Zuckerberg. Dersom Mark Zuckerberg var den eneste Hansen ønsket å 

henvende seg til ville han ikke forsøkt å forklare teknologiske termer ved å gjøre teknologi 

håndgripelig.  

 

4.2.3 Erna Solbergs Facebook-innlegg 
Dette er et Facebook-innlegg som statsminister Erna Solberg publiserte på sin Facebook-side 

10.september 2016. Innlegget kommer etter at Facebook har bestemt seg for å tillate bildet av 

Kim Phuc. I innlegget retter Solberg en takk til dem som har deltatt i debatten for å påvirke 

avgjørelser tatt av sosiale medier der det oppstår uenighet med sine brukere. Hun skriver også 

om sin mening omkring det debatten har handlet om, nemlig spørsmålet om hvilket ansvar 

Facebook har og bør ta. 

 

Retorisk situasjon: kairos 

Innlegget (Solberg, 2016c) til Erna Solbergs Facebook-side kommer 10.september, dagen 

etter at “Kjære Mark” ble publisert, og i etterkant av at Facebook har ombestemt seg 

vedrørende fotografiet. Innlegget består av argumenter og ytringer som passer med tiden det 

er publisert. Det som er situasjonen når innlegget publiseres, står i stil med dets innhold. Det 

bærer preg av at debatten har hatt nådd vendepunkt ved å trekke frem de ulike aspektene ved 

den som har stått sentralt, og summerer opp mye av essensen i den to uker lange perioden. 

Dette innlegget er ikke det første Solberg publiserte om saken på sin Facebook-side. Den 
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9.september 2016 publiserte hun to innlegg med timers mellomrom. Det første ble lagt ut 

tidlig morgen (Solberg, 2016a), og har bildet av Kim Phuc med i innlegget der hun kritiserer 

Facebook for å “tråkke feil” og at de bidrar til å “bremse ytringsfriheten”. Dette innlegget ble 

i løpet av noen timer fjernet, og Solberg publiserte et nytt innlegg senere samme dagen. Her 

skrev hun blant annet at det Facebook gjør, til tross for gode hensikter, “er å redigere vår 

felles historie” (Solberg, 2016b). Hun uttrykker også at hun håper Facebook vil se nærmere 

på sin praksis for redigering og “tar det ansvaret et stort selskap som forvalter en bred 

kommunikasjonsplattform bør ta”. Når Solberg skriver det tredje innlegget, er det i 

sammenheng med at Facebook har vurdert sine systemer. Hun anerkjenner dette, men 

understreker likevel at det fremdeles finnes viktige spørsmål om den raskt endrede 

mediehverdagen som må drøftes.  
 
Når statsministeren for landet som brakte debatten på banen, med Tom Egeland i spissen, 

velger å involvere seg, sørger hun for å vende blikket mot de større problemstillingene. Den 

10.september 2016, når Facebook har bestemt seg for å tillate bildet, er Solberg opptatt av at 

debatten kan leve videre med utgangspunkt i mer overordnede spørsmål. Disse “dreier seg 

om hvilket ansvar store medieinstitusjoner og plattformer har for å ikke fordreie og forvrenge 

virkeligheten” (Solberg, 2016c). Hun problematiserer i denne sammenheng også det faktum 

at sosiale medier i stadig voksende grad fungerer som hovedkilde for nyheter og informasjon 

for den oppvoksende generasjonen. Dette kan forstås som det påtrengende problemet i den 

retoriske situasjonen. Selv om Facebook har besluttet å tillate et fotografi, består de store 

spørsmålene fremdeles. Det retoriske publikummet er de som kan påvirkes av den retoriske 

kommunikasjonen og kan bidra til ønsket handling eller reaksjoner. I og med at Solberg 

takker aktører som Tom Egeland, Anine Kierulf og Aftenposten, kan det retoriske 

publikummet forstås å være aktører som dem. Disse er allerede investert i saken, og ønsker å 

oppnå det samme som Solberg. De begrensningene som finnes i denne retoriske situasjonen 

kan være at aktører som engasjerte seg i denne enkelte debatten anser den som avsluttet og 

ikke føler et behov for å fortsette engasjementet, til tross for Solbergs oppfordring om å holde 

diskusjonen levende. 
 
Bruk av retoriske virkemidler 

Målgruppe og avsender: kairos 

Erna Solbergs Facebook-innlegg den 10.september 2016 publiseres på hennes offentlige 

Facebook-side. Denne har per mars 2018 omkring 240.000 følgere, og det aktuelle innlegget 
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har 2300 reaksjoner. Det vil si “likes”, eller andre former for reaksjoner brukere kan etterlate 

seg ved å velge en klikk-reaksjon. Innlegget har inntil 100 kommentarer. Det er altså en stor 

gruppe mennesker Solberg henvender seg til når hun publiserer innlegget sitt, som forøvrig er 

skrevet på norsk, etterfulgt av en engelsk oversettelse. Av alle aktører som har ytret sin 

mening om denne saken, er statsministeren den fleste i Norge har et forhold og kjennskap til. 

Med den posisjonen hun har er hun garantert oppmerksomhet, og om det ikke er i form av at 

“alle” leser innlegget hun publiserer, så i form av mediedekning av hennes innblanding. En 

definisjon av målgruppen for denne teksten favner med andre ord svært bredt, og dersom 

Solberg ikke så det komme selv, nådde hennes budskap i de to foregående innleggene helt til 

Facebooks hovedkontorer og fikk dem på banen. Den neste teksten i denne analysen er 

nettopp Facebooks svar, skrevet til Erna Solberg.  

  

Ethos er et følelsesmessig, retorisk overtalelsesmiddel, men det er gjerne sett i sammenheng 

med fornuft og rasjonalitet. Mottakerne vurderer ikke bare innholdet i det som sies, men også 

hvem som sier det (Kjeldsen, 2004:116). I Solbergs tilfelle blir ethos et helt sentralt element, 

fordi nettopp den rollen hun besitter og makten som hører med å være øverste leder i politisk 

sammenheng nødvendigvis bærer med seg myndighet. Kjeldsen (2004:118) forklarer hvordan 

ethos oppstår gjennom tre dimensjoner. Disse er kompetanse, moralsk karakter og gode 

intensjoner overfor publikum. Alle disse dimensjonene bør kunne forventes av en folkevalgt 

representant for et land, og Solberg er kanskje den av avsenderne i denne analysen som i aller 

størst grad vil bli stilt til ansvar for det hun ytrer. Det kan også komme av at det hun sier 

omtrent uansett er sikret å få oppmerksomhet utover dem som uansett vil interessere seg for 

hva hun ytrer. Samtidig som ethos, altså troverdighet, spiller en viktig rolle fordi Solberg har 

den rollen hun har, kan man også forstå hennes deltakelse i debatten som en måte å ta ansvar 

på grunn av den. En del av hennes måte å sørge for, samt styrke, sin troverdighet er å ta 

ansvar der hun føler det trengs. Hun åpner innlegget ved å takke en rekke aktører for å ha 

reist en viktig debatt. Hun posisjonerer seg på en bestemt måte ved å nettopp takke for 

innsatsen deres, og det kan diskuteres hvorfor hun åpnet innlegget slik. Man kan stille 

spørsmål ved om det er fordi de har gjort dette på vegne av demokratiet? På vegne av 

ytringsfrihet? I nettopp denne saken var det norske aktører som satte debatten i gang og 

uttrykte bekymring for hvordan Facebook behandlet både dem og problematikken i saken. 

Solberg fikk selv oppleve den samme behandlingen da hennes innlegg med bildet av Kim 

Phuc ble fjernet, og hadde dermed et godt grunnlag for å uttale seg gjentatte ganger. For at 

talerens ethos skal styrkes er det viktig at vedkommende fremstår som konsekvent i både 
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situasjoner, også over tid. Man må være den samme, og være konsekvent i argumenter og 

fremførelse (Kjeldsen, 2004:121). I alle tre Facebook-innlegg tar Solberg det samme 

standpunktet. Hun er skeptisk til at Facebook fjerner et ikonisk og historisk fotografi med stor 

betydning.  

 

Logos 

I Solbergs tekst (Solberg, 2016c) er det retoriske virkemiddelet ethos viktig, og man kan 

argumentere for at Solbergs innblanding og deltakelse i seg selv er av betydning. Når det 

gjelder innholdet i hennes Facebook-innlegg den 10.september 2016, består det av flere deler 

som kan plasseres hos de andre klassiske, retoriske bevismidlene. Ett av dem er logos, der 

tilhørernes fornuft står sentralt. I innlegget fatter Solberg seg i korthet, og holder seg til 

sakens kjerne hele veien. Den måten hun benytter logos i dette innlegget, er ved å både skrive 

presist og ved at hun er saklig. Gjennom hele innlegget skriver Solberg på en annerledes måte 

enn for eksempel Tom Egeland gjør i sitt Facebook-innlegg. Der Egeland er langt mer 

undrende og stiller spørsmål, gir Solberg svaret eller forklaringen. Dersom man 

sammenlikner med flere av tekstene i analysen, fremstår Solberg tilsvarende Jane Singer som 

kunnskapsrik, sikker og konkret. Det kommer til syne flere ganger i teksten, og etterlater ikke 

mye rom for diskusjon eller undring. Det kan komme av at Solbergs innlegg kommer etter at 

Facebook har ombestemt seg i avgjørelsen om å fjerne bildet fra Vietnamkrigen, og at 

Solberg dermed anser situasjonen omkring akkurat dette bildet som avklart: “Facebook 

besluttet i går å tillate publisering av det ikoniske bildet fra Vietnam. Det var en riktig 

beslutning”. Hun går ikke videre inn på hvilken innsats det tok for å få Facebook på banen og 

i tillegg påvirke dem i den grad at bildet til slutt ble tillatt. Det hun derimot gjør for å sikre at 

saken ikke fullstendig anses som “ferdig”, er å trekke frem de overordnede 

problemstillingene flere før henne har diskutert, blant annet Tom Egeland og Espen Egil 

Hansen. Solberg skriver, eller forklarer, at “Denne debatten dreier seg om mer enn dette ene 

bildet, og om mer enn bare Facebook som nettsamfunn”. Hun fastslår altså at debatten ikke 

skal begrenses til å handle om ett enkelt tilfelle, og heller ikke bare om Facebook. Man kan 

forstå det som at hun mener diskusjonen også må ta for seg hvordan ny teknologi vil endre 

premissene for informasjonsdeling og informasjonsutveksling, debatt og dagsorden. Hun 

skriver videre at det  

...dreier seg om hvilket ansvar store medieinstitusjoner og plattformer har for ikke å 
fordreie og forvrenge virkeligheten. Om at historie må formidles slik den var, slik at 
også unge - som ofte har sosiale medier som hovedkilde for nyheter og informasjon, 
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også får innblikk i begivenheter som har vært med å forme den verden vi lever i 
(Solberg, 2016c) 

 
Hun argumenterer for at medieinstitusjoner og plattformer må være sitt ansvar bevisst. Det er 

fordi måten de utøver skjønn og viser ansvar vil få konsekvenser, på godt eller vondt, i form 

av at dagens unge bruker nettopp sosiale medier for å holde seg oppdatert på nyheter og 

informasjon. Én “type” informasjon er historiske hendelser, slik som fotografiet fra 

Vietnamkrigen. Hun berømmer Facebook for at de tar et ansvar for å hindre at innhold som 

skildrer seksuelt misbruk og vold kan eksistere på deres plattform. Hun viser til 

retningslinjene mange har kritisert for å være for rigide og unyanserte, og sier seg enig med 

andre om at dersom Facebook først bestemmer seg for å redigere, kan ikke dette overlates til 

maskiner som ikke kan utvise skjønn.  
 

Det er fortjenestefullt at mektige og globale selskaper som Facebook tar ansvar i 
kampen mot seksuelt misbruk og vold, og har strenge retningslinjer slik at 
overgrepsbilder av barn og pornografi ikke brer seg. Men når man først bestemmer seg 
for å redigere, kan ikke hele jobben overlates til maskiner (Solberg, 2016c) 

 
På denne måten gir hun Facebook kredibilitet i form av at de er klar over at de nødvendigvis 

har et samfunnsansvar, da plattformen er global og en av verdens mektigste. Samtidig 

kritiserer hun dem for å ikke ta fullt ansvar, da store deler av jobben med å sørge for en trygg 

plattform, foregår ved hjelp av maskiner eller algoritmer. Det er usikkert hva Solberg mener 

konkret bør endres, men eksempelvis Jane Singer, den siste teksten i analysen, mente i sin 

artikkel at en større grad av nyanser hos de eksisterende algoritmene bør være oppnåelig. Det 

er uansett tydelig at Solberg mener debatten ikke bør ende med Facebooks avgjørelse om at 

fotografiet av Kim Phuc blir tillatt, både fordi det finnes flere mektige og globale selskaper 

enn Facebook og fordi mediehverdagen stadig og raskt endres. Sånn sett fremstår Solberg 

som svært realitetsorientert og nøktern. 
 

Pathos 

Som nevnt tidligere er dette innlegget forholdsvis kort, og tar ikke med lange forklaringer på 

hverken hva som har skjedd i saken tidligere og hvorfor. Solberg går rett på sak, og lager 

dermed ikke rom for en stor følelsesmessig appell. Det er likevel noen eksempler på at 

Solberg forsøker å appellere til sine leseres følelser. En måte å fremkalle følelser hos sitt 

publikum på retorisk vis er å velge ord med omhu. Et levende språk og et verdiladet ordvalg 

kan være med på dette. Det er ofte slik at det konkrete og personlige får en mer emosjonell 

respons enn det abstrakte og generelle, fordi man enklere kan relatere seg til, eller 
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gjenkjenne, det som sies slik. Solberg beskriver fotografiet av Kim Phuc slik: “En vettskremt 

liten jente, løpende av sted fra bomberegnet”. Hun skildrer hva som foregår i det øyeblikket 

bildet er tatt på en måte som gjør at man som leser kan se for seg hvordan bildet må se ut. 

Dersom man har sett bildet, blir man minnet på hva det viser. Hun skriver videre at 

fotografiet er en del av verdenshistorien som har “bidratt til å prege generasjoners oppfatning 

av krigens frykt”. Med dette presiserer hun viktigheten av akkurat dette bildet, men også 

andre som kan minne verden på hvilke konsekvenser handlinger får. 
 
Da bruk av pathos ikke er veldig fremtredende i denne teksten, kan man diskutere hvorvidt 

det er nødvendig at Solberg bruker en følelsesmessig appell. Hun har ikke vært aktøren i 

debatten som har vært mest aktiv, men føler sannsynligvis på et ansvar for å si noe, særlig 

fordi hun valgte å støtte saken tidlig ved å publisere bildet. Da dette ble fjernet var det 

naturlig at hun uttalte seg ytterligere. Som analysen hittil har vist, finnes det andre aktører 

som i større grad har spilt på følelser og brakt den siden av saken frem. Når det er sagt, så er 

ethos et følelsesmessig retorisk virkemiddel, og her blir Solberg svært sentral. 

 

Oppsummering 

I Erna Solbergs Facebook-innlegg den 10.september er ethos og logos de mest fremtredende 

retoriske virkemidlene. Ethos blir helt sentralt i den forbindelse, da Solberg uttaler seg som 

statsminister. Hun vil bli stilt til ansvar for det hun skriver, og vil i tillegg få oppmerksomhet 

for det. Når det gjelder logos kommer det til uttrykk på flere måter. Solberg fatter seg i 

korthet og skriver presist. Hun undrer seg ikke omkring spørsmålene som har vært stilt i 

debatten, men konstaterer at det finnes store problemstillinger man er nødt til å diskutere. 

Hun fremstår på denne måten veldig realitetsorientert. Hun plasserer seg i samme posisjon 

som de to foregående tekstene, nemlig med argumentet om at globale selskaper må være sitt 

ansvar bevisst. Deres handlinger får store konsekvenser. 

 

4.2.4 ”Thank you” – Sheryl Sandberg 
Denne teksten er et brev sendt fra Sheryl Sandberg til Erna Solberg. Brevet ble sendt til 

Solberg og statsministerens kontor, som ga TV2 tilgang på dette. Brevet finnes også 

tilgjengelig fra Regjeringens nettsider (Regjeringen, 2016). Sheryl Sandberg har siden 2008 

vært daglig leder, eller chief operating officer (COO), i Facebook. Hun har også grunnlagt og 

leder en ideell organisasjon, Lean In, som jobber for å fremme kvinners rettigheter. Før hun 

begynte jobben som COO i Facebook, var Sandberg seks år nestleder i Google (Forbes, 



	   61 

2018). Sandberg er den eneste fra Facebook som uttaler seg om den aktuelle saken, med 

unntak av Facebooks nordiske kommunikasjonssjef, Peter Münster. Han uttalte seg i Dagens 

Næringsliv (Eckblad, 2016c) da Tom Egeland var utestengt fra plattformen. I artikkelen 

hevdet han at det ikke finnes et reglement som forbyr kritikk av Facebooks retningslinjer, og 

henviste deretter til plattformens Community Standards. Han forklarte kun i generelle trekk 

om hvordan prosessen foregår når innhold på Facebook vurderes som ikke tillatt. Han ønsket 

ikke å kommentere enkeltsaker (Eckblad, 2016c). Når Sheryl Sandberg skriver et brev til 

Erna Solberg, derimot, omtaler hun det konkrete fotografiet som debatten har bygget seg opp 

rundt. Brevet retter seg kun til statsministeren, til tross for at mange andre før Solberg hadde 

omtalt saken og fått i gang debatt. Her forklarer Sandberg både hvorfor fotografiet ble fjernet 

i det hele tatt, og hvorfor Facebook har gått tilbake på denne avgjørelsen.  

 

Retorisk situasjon: kairos 

Dette brevet ble sendt til statsminister Erna Solberg 10.september 2016, samme dag som Erna 

Solberg la ut sitt Facebook-innlegg. Kairos beskriver talesituasjonen, og denne er med på å 

bestemme hvilke argumenter, retoriske virkemidler og stil taleren bruker. Når det gjelder 

Sheryl Sandbergs brev til Erna Solberg, kommer dette i etterkant av at flere personer er 

utestengt fra Facebook for å ha delt fotografiet eller kritikk av Facebooks praksis, “Kjære 

Mark”, Tom Egelands flere innlegg på Facebook og utallige saker skrevet om debatten. Alt 

dette har foregått uten at andre representanter fra Facebook har kommet på banen og svart på 

kritikken, med unntak av én kommunikasjonssjef for plattformen i Norden som kun har uttalt 

seg på generelt grunnlag. Når Sandberg når ut til Solberg er det interessant å undersøke 

hvilken måte dette gjøres på. Facebook har i denne saken gjentatte ganger har fått kritikk, 

både for at selve fotografiet av Kim Phuc ble fjernet, men også for å utestenge brukere som 

har kritisert Facebooks håndheving av sitt reglement.  
 

I debatten har aktører som fyller ulike roller som redaktører, politikere og forskere som 

skriver om temaer som ytringsfrihet, etterspurt at Facebook tar ansvar. I mangelen på et 

utspill fra plattformen har denne ansvarsfraskrivelsen blitt kraftig kritisert. Det er derfor en 

interessant å observere hvilken innfallsvinkel Sandberg bruker når hun henvender seg til 

Solberg. Hovedpoenget med brevet er å få fram at fotografiet, etter nøye vurderinger, nå er 

tillatt. Sandbergs tilnærming er relativt ydmyk, og emnet for brevet er “Thank You”. 

Sandberg ønsker å takke Solberg for at hun har satt viktige problemstillinger på dagsorden, 

og ønsker at Solberg skal vite hvor alvorlig og seriøst Facebook anser denne saken, og 
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hvordan de hanskes med den. Den retoriske situasjonen består gjerne av tre elementer som 

kombineres med hverandre. To av dem er særlig hensiktsmessige å ta høyde for når det 

gjelder Sandbergs utspill. Det første elementet som skaper en retorisk situasjon er et 

påtrengende problem. Dette kan løses ved bruk av ord og tale. Det påtrengende problemet 

legger med andre ord opp til en retorisk respons. Det andre elementet som en retoriske 

situasjon krever er et publikum. Publikum er lesere, tilhørere eller seere skal bringes til ny 

innsikt, overveielser, beslutninger eller handlinger (Mral i Ekström & Larsson, 2000:154). 

Retoren, eller taleren, har et ønske om en bestemt reaksjon hos publikum på grunn av en 

bestemt utfordring som skaper et handlingsrom der retorikk kan brukes for å kontrollere 

situasjonen. Dette gjør Sandberg idet hun henvender seg til Solberg, og særlig på grunn av 

måten det gjøres på. Hun tar ordet og forsøker å styre situasjonen slik at utfallet vil gagne 

Facebooks interesser, og samtidig ta hensyn til interessene til dem som har kritisert 

Facebook. De retoriske virkemidlene ethos, logos og pathos kan bidra til å forklare hvordan. 

 

Bruk av retoriske virkemidler 

Målgruppe og avsender: ethos 

Dette brevet ble sendt til statsminister Erna Solberg 10.september 2016, samme dag som Erna 

Solberg la ut sitt Facebook-innlegg. Kairos beskriver talesituasjonen, og denne er med på å 

bestemme hvilke argumenter, retoriske virkemidler og stil taleren bruker. Når det gjelder 

Sheryl Sandbergs brev til Erna Solberg, kommer dette i etterkant av at flere personer er 

utestengt fra Facebook for å ha delt fotografiet eller kritikk av Facebooks praksis, “Kjære 

Mark”, Tom Egelands flere innlegg på Facebook og utallige saker skrevet om debatten. Alt 

dette har foregått uten at andre representanter fra Facebook har kommet på banen og svart på 

kritikken, med unntak av én kommunikasjonssjef for plattformen i Norden som kun har uttalt 

seg på generelt grunnlag. Når Sandberg når ut til Solberg er det interessant å undersøke 

hvilken måte dette gjøres på. Facebook har i denne saken gjentatte ganger har fått kritikk, 

både for at selve fotografiet av Kim Phuc ble fjernet, men også for å utestenge brukere som 

har kritisert Facebooks håndheving av sitt reglement.  
 

I debatten har aktører som fyller ulike roller som redaktører, politikere og forskere som 

skriver om temaer som ytringsfrihet, etterspurt at Facebook tar ansvar. I mangelen på et 

utspill fra plattformen har denne ansvarsfraskrivelsen blitt kraftig kritisert. Det er derfor en 

interessant å observere hvilken innfallsvinkel Sandberg bruker når hun henvender seg til 

Solberg. Hovedpoenget med brevet er å få fram at fotografiet, etter nøye vurderinger, nå er 



	   63 

tillatt. Sandbergs tilnærming er relativt ydmyk, og emnet for brevet er “Thank You”. 

Sandberg ønsker å takke Solberg for at hun har satt viktige problemstillinger på dagsorden, 

og ønsker at Solberg skal vite hvor alvorlig og seriøst Facebook anser denne saken, og 

hvordan de hanskes med den. Den retoriske situasjonen består gjerne av tre elementer som 

kombineres med hverandre. To av dem er særlig hensiktsmessige å ta høyde for når det 

gjelder Sandbergs utspill. Det første elementet som skaper en retorisk situasjon er et 

påtrengende problem. Dette kan løses ved bruk av ord og tale. Det påtrengende problemet 

legger med andre ord opp til en retorisk respons. Det andre elementet som en retoriske 

situasjon krever er et publikum. Publikum er lesere, tilhørere eller seere skal bringes til ny 

innsikt, overveielser, beslutninger eller handlinger (Mral i Ekström & Larsson, 2000:154). 

Retoren, eller taleren, har et ønske om en bestemt reaksjon hos publikum på grunn av en 

bestemt utfordring som skaper et handlingsrom der retorikk kan brukes for å kontrollere 

situasjonen. Dette gjør Sandberg idet hun henvender seg til Solberg, og særlig på grunn av 

måten det gjøres på. Hun tar ordet og forsøker å styre situasjonen slik at utfallet vil gagne 

Facebooks interesser, og samtidig ta hensyn til interessene til dem som har kritisert 

Facebook. De retoriske virkemidlene ethos, logos og pathos kan bidra til å forklare hvordan. 

 

Logos 

For å vurdere de to siste klassiske retoriske virkemidlene logos og pathos, er det nyttig å først 

reflektere rundt hva tekstens formål er, samt hvilken agenda Sandberg har. Det er nemlig med 

på å forklare i hvilken grad teksten benytter de to appellformene. Sandbergs agenda er ikke 

nødvendigvis å appellere til Solbergs eller etterhvert publikums intellekt og rasjonalitet. 

Brevet er likevel skrevet saklig og med en tydelig tone, og det finnes eksempler på at hun 

skriver på en måte som understreker logiske sammenhenger i det hun ytrer. Ett eksempel er 

hvordan det store mangfoldet som bruker Facebook nødvendigvis vil by på utfordrende 

situasjoner. Det finnes for eksempel innhold noen mener er langt mer kontroversielt eller 

støtende enn andre, og dermed kan det oppstå uenighet. På den måten forklarer hun at 

Facebook har en krevende jobb med å vurdere innhold.  

 
Every day, people come to Facebook to connect with people and issues they care about. 
Given the diversity of the Facebook community, this means that sometimes people 
share information that is controversial or offend others (Regjeringen, 2016) 

 
Hun forklarer i forlengelse av dette argumentet hvorfor de har globale retningslinjer. Disse er 

blitt kritisert av blant annet Espen Egil Hansen som mener en løsning for Facebook kan være 
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å praktisere ulikt reglement i ulike regioner. Også Jane Singer argumenterte for at Facebook 

har evne og mulighet til å nyansere teknologien sin for å unngå situasjoner der brukere 

opplever at de blir for strengt regulert. Sandberg skriver at “We have global community 

standards that are designed to enable expression while providing a safe and respectful 

experience”. Hun forklarer, og forsvarer, altså hvilken funksjon de globale retningslinjene 

har, nemlig å legge til rette for at folk skal kunne uttrykke seg, men samtidig sørge for at 

trygghet og respekt er rammer for brukeropplevelsen. Denne forklaringen baserer seg på sunn 

fornuft, nemlig at det må være en balanse mellom friheten til å ytre seg og at man skal vise 

hensyn til andre brukere. En del av debatten har dreid seg om hvorvidt Facebook bør gå bort 

fra et globalt reglement og heller tilpasse dette til ulike regioner. Dette har også Tom Egeland 

ytret seg om, og har blant annet stilt spørsmålstegn ved hvorvidt det går an at Facebook 

definerer verden (Egeland, 2016). 
 
På samme måte som de andre forfatterne i denne analysen, illustrerer Sandberg kunnskap om 

det aktuelle fotografiet. Man kan argumentere for viktigheten av at Facebook, via Sandberg, 

viser at de forstår hvorfor reaksjonene blant ulike aktører ble såpass stor. “When the photo 

“Terror of War” was first published in 1972, it played an important role in changing public 

perception about the U.S. role in Vietnam. The image remains an important reminder of the 

war”. Sandberg anerkjenner fotografiets verdi. Som beskrevet tidligere, forklarer Sandberg 

hvordan Facebooks globale retningslinjer fungerer slik: “We have global community 

standards that are designed to enable expression while providing a safe and respectful 

experience”. Tatt i betraktning at Facebook nå, gjennom Sheryl Sandberg, anerkjenner 

fotografiets verdi fortsetter brevet slik  
 

Sometimes, though, the global and historical importance of a photo like “Terror of 
War” outweighs the importance of keeping nudity off Facebook. After hearing from 
you and other members of our community, we have decided to restore the photo 
(Regjeringen, 2016) 

 
Erkjennelsen av fotografiets historiske og globale betydning, samt forståelsen for den 

kritikken de har møtt, gjør at Facebook velger å tillate bildet. Det kan vurderes som en 

fornuftig og rasjonell avgjørelse, og kan styrke tekstens logos-appell. Sandberg innrømmer 

indirekte at retningslinjene som skal sørge for et trygt og respektfullt nettsamfunn ikke er 

optimale, da de har sett bort fra at det kan finnes innhold som befinner seg på grensen 

mellom hva som ifølge reglene er forbudt, men som i følge skjønn bør være tillatt.  
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Pathos 

På samme måte som med logos-appell, er det hensiktsmessig å vurdere hvilken agenda 

Sandberg har når hun skriver brevet til Erna Solberg. Slik brevet fremstår, er målet å rette 

opp det inntrykket av Facebook som har oppstått de foregående ukene før et vendepunkt 

kommer. Sandberg skriver i utgangspunktet til Erna Solberg, men ettersom TV 2 har fått 

tilgang på brevet og offentliggjort dette, kan man lese teksten som om den er ment for et 

større publikum enn kun Solberg. I tillegg til å da rette opp inntrykket av Facebook, kan 

brevet leses som et forsøk på å vinne tilbake tilliten til kritikerne. Erna Solberg er blant en av 

dem som har vært svært kritisk til hvordan Facebook, ifølge henne, bidrar til å bremse 

ytringsfriheten (Solberg, 2016a).  
 
Når det gjelder det retoriske virkemiddelet pathos, kan man finne eksempler på denne 

appellformen i Sheryl Sandbergs brev. Det henger sannsynligvis sammen med hvilken 

agenda hun og Facebook har. Til tross for at brevet er blitt offentliggjort og tilgjengelig for 

alle, er det likevel i første omgang skrevet til Erna Solberg alene. Flere steder i teksten er det 

tydelig at Sandberg er opptatt av å ivareta nettopp Solberg. Selve emnet for brevet, eller e-

posten, er “Thank You”. Sandberg vil takke både Solberg for at hun har satt viktige spørsmål 

på dagsorden. Hun takker for at hun, samt andre kritikere, har gitt Facebook noe å tenke på. 

Det finnes et forhold mellom Facebook og plattformens brukere. Facebook er avhengige av at 

folk har tillit til dem og er aktive på plattformen. Samtidig har Facebook blitt en 

verdensledende plattform for spredning av informasjon, for diskusjon og sosial kontakt 

mennesker i mellom (Hansen, 2016). Dette forholdet kan forklare hvordan aktører i debatten 

har posisjonert seg. Mens for eksempel Tom Egeland står på den ene siden av forholdet, 

befinner Sheryl Sandberg seg naturlig nok på den andre siden. I dette brevet kan det se ut til 

at Sandberg forsøker å vinne tilbake tilliten til de som er kritiske til den rollen og makten 

Facebook har. Det gjør hun blant annet ved å forsikre Solberg om at Facebook er sitt ansvar 

bevisst. Hun forsvarer Facebook, men innrømmer samtidig at feil skjer, men gjør et poeng av 

å illustrere hvor lett det er å trå feil. “These are difficult decisions and we don’t always get it 

right. We are always working to consider the interests - and safety - of a large, global 

community”. Sandberg legger seg til en viss grad flat ved å skrive at det hender Facebook 

gjør feil. Samtidig forklares det ved at avgjørelsene det er snakk om er utfordrende. Sandberg 

gjentar likevel at plattformen jobber for å støtte opp om deres brukeres interesser og 

sikkerhet.  
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Dersom man tar utgangspunkt i kritikken som ble rettet mot Facebook i perioden etter Tom 

Egeland ble utestengt og flere fikk sine Facebook-innlegg med fotografiet av Kim Phuc 

fjernet, ser man at de tingene Sandberg poengterer i brevet til Solberg er svar på denne 

kritikken. Kritikken gikk på de globale retningslinjene som ikke tar høyde for at ulike 

regioner i verden kanskje har ulik toleranse for hva som er akseptert innhold og ikke. Dette 

gir Sandberg svar på ved å forklare at de globale retningslinjene har to primære funksjoner 

“We have global community standards that are designed to enable expression while 

providing a safe and respectful experience”.  
 
Plattformen fikk også kritikk for at de ikke har vært tilgjengelige for å svare på spørsmål eller 

kritikk. Dette gir Sandberg to indirekte svar på i brevet. Først forklarer hun at Mark 

Zuckerberg ikke vil være tilstede på et kommende FN-møte i New York der Solberg vil delta. 

Hun forklarer videre hvem som faktisk vil være tilstede som gjerne vil prate med Solberg om 

dette. Også helt avslutningsvis i brevet kommer det tydelig til uttrykk at Sandberg vil at 

Solberg skal vite at hun er tilgjengelig dersom Solberg har spørsmål: “I hope to see you soon 

- and am always available if you have further concerns”. Det som er problematisk med dette 

er at de som etterlyste at Facebook skulle være mer tilgjengelige for spørsmål, eksempelvis 

Egeland (2016) og Hansen (2016), uttalte seg på vegne av langt flere enn dem selv eller 

statsministeren. Det at nestlederen i Facebook er tilgjengelig dersom statsministeren i Norge 

har spørsmål eller ønsker kontakt, vil ikke bidra til andres forhold til Facebook sånn sett.  
 
Disse svarene kan forstås som at Facebook og Sandberg forsøker å vekke tillit, samt få noe 

sympati for de utfordrende arbeidsoppgavene de står overfor. Sandberg forklarer at de jobber 

med å gjøre sitt aller beste:  
 

These are difficult decisions and we don’t always get it right. We are always working to 
consider the interests - and safety - of a large, global community [...] Nonetheless, we 
intend to do better. We are committed to listening to our community and evolving. 
Thank you for helping us get this right (Regjeringen, 2016)  
 

 
Oppsummering 

I brevet fra Sheryl Sandberg til Erna Solberg kan man i større eller mindre grad peke på de 

tre appellformene fra klassisk retorikk. Ethos er en sentral del av analysen. Sandberg er nest 

øverste leder i Facebook, og den første som ordentlig uttaler seg på vegne av plattformen. Det 

gir inntrykk av at Facebook tar kritikken på alvor. Sandberg er definitivt kvalifisert til å svare 

på kritikken som har kommet, og er sånn sett troverdig. På den annen side uttaler hun seg på 
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vegne av nettopp dem som er kraftig kritisert for å være uansvarlige og vilkårlige i sine 

avgjørelser. Det kan være med på å svekke hennes ethos. Når det gjelder logos finnes det 

eksempler på rasjonell argumentasjon og fornuft. Sandberg anerkjenner fotografiets 

historiske verdi. Det er likevel en stor del bruk av pathos i brevet. Det kan ses i sammenheng 

med hennes agenda. Hun skriver brevet for å vinne tilbake den tilliten Facebook har mistet i 

forbindelse med denne debatten. Facebook er avhengige av at deres brukere føler de trygt kan 

være på plattformen, og Sandberg legger seg til en viss grad flat i den forbindelse. Brevet 

bærer preg av å være personlig og ydmykt, og er skrevet slik at det rører ved alle de viktigste 

punktene for kritikk. Samtidig kan man argumentere for at dersom Sandbergs agenda er å 

vinne tilbake kritikerne, kommer ikke det helt tydelig frem. Hun henvender seg i 

utgangspunktet kun til Erna Solberg, og ikke til dem som egentlig har ledet an diskusjonen.  

 

4.2.5 ”Dear Mark Zuckerberg: why editors were wrong to damn Facebook 

for censorship” – Jane Singer 
Denne teksten (Singer, 2016) er et innlegg hos nettsiden ”The Conversation”, og er skrevet 

av tidligere journalist og nåværende professor i journalistikk, Jane Singer. Som tittelen tilsier 

er stiller dette innlegget seg, på mange måter, på andre siden av debatten enn ”Kjære Mark”. 

Tittelen er inspirert av Espen Egil Hansens tittel på sitt brev, men innholdet i Singers tekst 

stiller seg kritisk til flere av Hansens argumenter. Artikkelen ble publisert 12.september 2016, 

altså noen dager etter at ”Kjære Mark” kom ut og vakte oppsikt både i Norge og, som denne 

teksten kan bevise, internasjonalt. Fordi Jane Singers tekst utfordrer argumentene til Espen 

Egil Hansen og dermed posisjonerer seg noe annerledes i spørsmålet omkring Facebooks 

rolle, er den svært interessant å inkludere i denne analysen. Et av Jane Singers 

hovedargument i denne artikkelen er at selv om hun mener Facebook gjorde rett i å tillate 

fotografiet, så er det ikke snakk om en seier for ytringsfriheten. Hun hevder også dette ikke er 

en debatt som omhandler sensur. 
 
Artikkelen er publisert på nettsiden ”The Conversation”. Det er en uavhengig mediekanal 

som leverer nyheter, samt meningsytringer i form av debattinnlegg og liknende. Innholdet på 

siden er hentet fra akademiske forskningsmiljøer, og ble grunnlagt i Australia i 2011 og i 

Storbritannia i 2013 (The Conversation). Teksten som analyseres her er hentet fra den 

britiske nettutgaven.  
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Retorisk situasjon: kairos 

Jane Singers utspill kommer i etterkant av ”Kjære Mark”, og kan oppfattes som et direkte 

motsvar til Aftenpostens holdning til saken. Espen Egil Hansens tekst stod i stil med 

uttalelser fra andre aktører i debatten og møtte sånn sett begrenset motstand. I en debatt som 

denne kan det skisseres to tydelige posisjoner. På den ene siden finnes dem som mener 

Facebook er nødt til å ta et større ansvar enn å kun opptre som en plattform som er unntatt et 

redaksjonelt ansvar. Argumentene på denne siden av saken hevder det ikke er nok at 

Facebook opererer med automatiserte algoritmer som bestemmer hva som er tillatt og ikke, 

og at retningslinjene ikke tar høyde for at skjønn må utøves i enkelte tilfeller. Som et av 

verdens største nettsamfunn og informasjonsbringer, mener flere at det bør stilles strengere 

krav til hva Facebook kan tillate seg.  
 
På den andre siden av debatten finnes de som vil argumentere på samme måte som Jane 

Singer. Ett av hennes argumenter hevder Facebook bør, og kan, utvikle mer nyanserte 

algoritmer, men at det i denne saken verken er snakk om tyranni eller sensur. Hun hevder 

Facebook som et selskap kun utøvde sin rett til å bestemme hvorvidt fotografiet skulle være 

tilgjengelig eller ikke på deres nettsted (Singer, 2016). Samtidig skriver Singer (2016) at 

Espen Egil Hansen har helt rett når det gjelder hans overordnede argument, nemlig at 

Facebook har, som en av de første selskapene i historien, global makt over 

informasjonsutveksling på internett. Samtidig hevder Singer (2016) at denne merkbare 

makten over pressen ikke må forveksles med sensur slik sensur forstås tradisjonelt og 

juridisk.  
 
Det retoriske begrepet kairos viser til når det er rett øyeblikk for å uttale seg. Kairos kan sies 

å være en situasjonell anledning som gir noen mulighet til å fremme sitt budskap (Kjeldsen, 

2004:67-68). Begrepet beskriver en situasjonsfornemmelse, og hvordan en god taler ikke 

opptrer på samme måte i alle mulige situasjoner (Gripsrud, 2011:176). Jane Singer opptrer på 

en slik måte som gjør at vi skjønner at mye er sagt om denne saken allerede. Mange 

argumenter og posisjoner er allerede definert, så måten hun tar plass i diskusjonen på er ved å 

bidra med et faktabasert innlegg som kan hjelpe til med å få noe klarhet i situasjonen.  
 
En retorisk situasjon starter ofte med et problem eller en utfordring som bør løses. Ordet, 

eller talen, kan løse problemet. Problemet som trenger en løsning i denne omgang er ikke 

først og fremst at Facebook har fjernet et fotografi på grunnlag av retningslinjer som ikke tar 

hensyn til at automatiserte systemer ikke kan utvise fornuft. For Singer virker det som om 
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problemet ligger i hvordan blant annet norske redaktører og andre aktører forventer og krever 

av Facebook skal handle. I sin artikkel ser hun ut til å ha et problem med ordene som brukes, 

vinklingen på argumentene og hva som er det viktigste i denne debatten. For henne dreier det 

seg ikke om sensur og en seier for ytringsfriheten, men hvordan plattformer som Facebook 

skal defineres med tanke på samfunnsansvar. Det retoriske publikummet kan dermed sies å 

være de som har argumentert i tråd med Espen Egil Hansen. Singers formål er ikke 

nødvendigvis å tillegge Facebook et større ansvar, men heller å påpeke hvordan plattformen 

kan forvalte det ansvaret de har på en mer fornuftig måte.  
 
Bruk av retoriske virkemidler 

Målgruppe og avsender: ethos 

På samme måte som ”Kjære Mark”, henvender denne teksten seg til Mark Zuckerberg. Den 

kan likevel forstås som ment for alle som måtte være interessert i å lese et debattinnlegg om 

den pågående saken omkring Facebook og ”napalm-piken”. Fordi denne nettsiden publiserer 

artikler som er skrevet av akademikere og som fremmer forskningsstoff, kan man på den 

måten argumentere for at målgruppen for artikkelen kan være begrenset til lesere som har 

særlig interesse for ulike tema på akademisk nivå. På den annen side tar artikkelen for seg et 

tema som er høyst aktuelt i tiden det publiseres, og kan tiltrekke seg mange lesere sånn sett. 

Tittelen er i tillegg inspirert av, eller, ment som et svar til ”Kjære Mark” som fikk svært mye 

oppmerksomhet. Om noen som engasjerte seg i lesingen av ”Kjære Mark” kommer over Jane 

Singers artikkel, kan tittelen vekke nysgjerrighet.  
 
Avsenderen av denne teksten er som sagt tidligere journalist og journalist-professor ved 

Universitetet i London, Jane B. Singer. Hun har i hovedsak forsket på journalistisk praksis og 

dens endringer etter digital teknologi sin frammarsj på midten av 1990-tallet. Hennes 

interessefelt er hvordan digitalisering har formet journalisters rolle, normer, praksiser og 

dermed produktet journalister tilbyr. Hun har forsket ved en rekke universiteter, både i USA 

og i Storbritannia, og har lang erfaring innen ulike nyhetsorganisasjoner (The Conversation, 

b). Denne informasjonen kan være svært viktig å ha med seg idet man skal vurdere 

avsenderens ethos. Dette overtalelsesmiddelet dreier seg om troverdighet og om 

vedkommende ønsker tilhørernes beste. Ethos sier også noe om avsenderens dømmekraft, og 

det at Singer har lang erfaring og stor kunnskap innen nettopp dette temaet kan styrke hennes 

troverdighet (Gripsrud, 2011:172). Ethos handler om at tilhørerne ikke bare vurderer det som 

sies, men også hvem som sier det (Kjeldsen, 2004:116). Som tidligere journalist og nå 
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professor innen det feltet, særlig med fokus på hvordan ny digital teknologi har endret 

journalistisk praksis, kan man påstå at Singer har et godt grunnlag for å uttale seg.  
 
Det at hun er akademiker gjør at hun naturlig nok, i sin rolle som akademiker, tar en viss 

avstand til det hun skriver. Det inngår på mange måter i hennes rolle å ikke bli for personlig 

om det hun skriver om. Det er likevel synlig i teksten at Singer får fram sin subjektive 

mening om saken, og er sånn sett ikke nøytral. Flere eksempler viser hvordan teksten har en 

avsender med en personlig mening om saken, og skiller seg sånn sett fra helt nøytrale 

akademiske tekster. Det gir på mange måter også mening fordi teksten ikke er publisert som 

en forskningsartikkel, men på et nettsted som har som mål å legge til rette for diskusjoner og 

samtaler om aktuelle saker. I tillegg kan det at hun på visse punkter er uenig i hva Espen Egil 

Hansen formidler, styrke hennes troverdighet. Ethos kan etableres både i taleren selv og 

hvilket grunnlag vedkommende har for å uttale seg, men kan også etableres i selve talen. Det 

gjør Singer,  ved at hun tar en annen posisjon enn Hansen. Det kan styrke hennes troverdighet 

fordi mange vet at det krever kunnskap og refleksjon for å stille seg uenig i andres 

argumentasjon. Det krever at man kan lage andre argumenter og utforme sin egen 

begrunnelse for hvorfor andre ikke nødvendigvis kan vinne fram med sine påstander. På 

denne måten kan man hevde at ethos i dette tilfellet både kan ses hos Jane Singer selv, men 

også i måten hun formulerer seg og innholdet i sin tekst. 
 
Logos 

Denne teksten er svært informativ og den tar utgangspunkt i en annen agenda enn ”Kjære 

Mark” gjør, retorisk sett. I tillegg til at den på mange måter skiller seg fra ”Kjære Mark” ved 

at hovedargumentene befinner seg i hver sin posisjon, kan det se ut til at formålet med denne 

teksten er å bringe en annen argumentasjon og et annet ståsted inn i debatten. Den har som 

mål å få fram hvordan begreper som sensur og tanker om trussel mot ytringsfriheten ikke er 

kjernen av problematikken omkring Facebook.  
 
Det retoriske overtalelsesmiddelet logos har som mål å appellere til publikums fornuft. Jane 

Singers faglige bakgrunn kan forklare hvorfor hun hovedsakelig presenterer fakta og rasjonell 

argumentasjon. Innledningsvis i teksten beskriver Singer hendelsesforløpet av saken fram til 

Espen Egil Hansen og Aftenposten publiserte ”Kjære Mark”, og til Facebook endret sin 

avgjørelse og tillot Nick Uts fotografi. For å lede artikkelen inn på egne argumenter, 

oppsummerer Singer ved å beskrive at Facebook endret sin avgjørelse slik: ”It was a good, if 

belated, decision. But was it a victory for free speech? Not inherently.”. For Singer er ikke 
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utøvelse av sensur og begrensning av ytringsfrihet nødvendigvis problemstillingene som bør 

diskuteres. I den neste delen av artikkelen, kommer Singers argumenter fram og disse er 

basert på logisk argumentasjon. Singers argumentasjon demonstrerer kunnskap om emnet, og 

hun tar en posisjon som en som har evnen til å se saken med et ”utenifra-blikk”. Singer 

refererer til andre utspill i debatten og vurderer dem som ”aksepterte” eller ”ikke aksepterte” 

basert på sin kunnskap om temaet. Hun starter med å avvise et av argumentene Facebook 

brukte for å forklare hvorfor fotografiet av Kim Phuc var fjernet fra plattformen. Argumentet 

gikk ut på at dersom Facebook tillot det aktuelle fotografiet, ville det bli vanskelig for dem i 

ettertid å nekte publisering av andre bilder som viste nakne barn. Singer avviser argumentet 

ved å kalle det både uærlig og ganske enkelt feil. Disse påstandene støttet hun ved å 

argumentere for at 
 

…a company with the obvious, indeed mindboggling, technical chops that Facebook 
possesses, has the ability to create an algorithm to take such markers as Pulitzer Prizes 
into account when making publication calls (Singer, 2016) 

 
Singer gir med andre ord ikke Facebook rom for å unnskylde sine handlinger ved at hun 

poengterer at selskapet har åpenbare og utrolige tekniske ferdigheter. Hun tar til orde for at 

Facebook må utvikle mer avanserte og nyanserte algoritmer slik at de ikke havner i en slik 

situasjon igjen, særlig fordi de kan. Singer påpeker noe veldig åpenbart i dette sitatet, og 

”avslører” svakhetene i Facebooks argument om at det blir vanskelig å håndheve regler 

dersom det finnes eksempler på at de har vært tilbøyelige tidligere. Hun utviser fornuft ved å 

trekke fram at verdens største teknologiselskap, om noen, bør ta ansvar for å benytte denne 

teknologien på en vettug måte. Samtidig undergraver hun ikke hele debatten til å handle om 

hvorvidt Facebook bør utvikle sine systemer, men peker på at de større problemstillingene 

man står overfor dreier seg om at automatiske algoritmer tar redaksjonelle avgjørelser i det 

hele tatt. Sånn sett validerer hun bekymringene mange, deriblant Espen Egil Hansen, har hatt 

omkring Facebook som en slags ”overredaktør”. Samtidig legger hun fram et argument som 

kritiserer mye av det redaktører har gjort i denne saken, nemlig å fortelle Facebook hva de 

bør og ikke bør publisere. Hun snur på situasjonen for å forklare hvorfor det, i følge henne, er 

ironisk at redaktører forsøker å bestemme over Facebook. Hun stiller spørsmålstegn ved hva 

som ville skjedd eller hva reaksjonen ville vært dersom en plattform som Facebook forsøkte å 

legge føringer for hva en journalist kan skrive og ikke. Det som er mest interessant er kanskje 

ikke at Singer snur på situasjonen for å fremkalle en forståelse for hvorfor det ikke er 
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akseptabelt at redaktører gjør det, men at hun i samme argument viser til freedom of the 

press, eller pressefrihet som hører hjemme under ytringsfrihet og kobler dette til Facebook.  
 

Consider the justifiable rage if the situation were reversed: if a third-party platform [...] 
attempted to tell a journalist what stories to write and how to play them. Freedom of the 
press conveys the right to make independent decisions about what to cover, how to 
cover it [...] It is the freedom to decide what to say, as well as when and where and how 
to say it. It also conveys the right not to say something (Singer, 2016) 

 
Som professor innen journalistikk er det naturlig at Singer kan definere hva hun legger i det 

begrepet, hvilket hun gjør. Pressefrihet defineres i artikkelen som at redaksjoner har rett til å 

ta selvstendige avgjørelser når det gjelder hvilke saker som skal dekkes, hvordan de dekkes 

og hvordan informasjon behandles. I følge Singer dreier det seg om friheten til å bestemme 

hva som formidles, i tillegg til når, hvor og hvordan det formidles. Det innebærer også retten 

til ikke å si noe. Når Singer gir en definisjon på freedom of the press snakker hun egentlig om 

Facebook. Videre skriver hun at “every publisher must have that freedom if it is to have any 

meaning - including, yes, Facebook” (Singer, 2016). Her sidestiller hun Facebook med andre 

redaksjoner. Det resonnementet går egentlig hånd i hånd med hva Espen Egil Hansen har 

uttrykt, nemlig at Facebook fungerer som en redaktør som aktivt beslutter å synliggjøre eller 

skjule innhold. Forskjellen er at Hansen (2016) mener Facebook ikke er i stand til å ta slike 

avgjørelser, fordi de overlater arbeidet til datasystemer og ikke mennesker som kan bruke 

sunn fornuft. Singer bygger sitt neste argument på det foregående og tar opp diskusjonen 

omkring hvorvidt Facebook er å betrakte som et medieselskap eller kun en plattform. For å 

henge med på denne argumentasjonen og den mer spesifikke problemstillingen, kan det 

drøftes hvorvidt det kreves at en innehar kunnskap om hva som skiller de to. I tillegg kan det 

være nyttig å ha noe kunnskap om hva denne diskusjonen gjerne går ut på. Det forutsettes et 

kunnskapsfellesskap mellom Singer og hennes lesere for at de skal forstå hvor 

argumentasjonen hennes tar veien, og i forlengelse av det, støtte argumentet.  
 
Mange aktører i debatten om bildet av “napalm-piken” og fjerningen av det fra Facebook, har 

forsøkt å få Facebook til å anerkjenne hvilken rolle de inntar i dagens medielandskap. For 

eksempel har Espen Egil Hansen (2016) i “Kjære Mark” både definert Facebook som er 

“verdensledende plattform for spredning av informasjon”, men også som “verdens mektigste 

redaktør”. Den samme påstanden gjør Singer og skriver om Facebook at “Despite its rather 

convoluted recent attempts to define itself as a tech company or platform rather than a media 

company, it clearly is both” (Singer, 2016). Likevel går ikke Singer like langt som Hansen 

(2016) gjør, for selv om hun kan være enig i at Facebooks avgjørelse om å fjerne det aktuelle 
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bildet var uklok, mener hun det verken dreier seg om tyranni eller sensur. Videre tar Singer 

vekk noe av ansvaret Hansen la på Facebook, og hevder selskapet ikke fortalte noen hva de 

kunne eller burde gjøre med bildet. Singer presenterer et argumentet “It merely exercised its 

right to make the call in relation to the image on its own site”. Argumentet er en forkortelse 

av at Facebook har et sett med regler som deres brukere kreves at følger, dersom reglene 

brytes vil det få konsekvenser, og i at Facebook bestemmer reglene på egen plattform må 

være greit. Det som ikke nødvendigvis problematiseres i dette argumentet, og som andre 

aktører er kritiske til, er at reglementet brukere av Facebook forventes å følge ikke gir rom 

for skjønn. Også konsekvensene ved å bryte reglene har blitt oppfattet som for strenge 

sammenliknet med regelbruddet som er gjort. I den aktuelle saken er også Facebook kritisert 

for å undergrave brukernes stemme ved å fjerne kritikk av plattformens praksis.  
 
Logos som overtalelsesmiddel har som mål å appellere til tilhørernes fornuft og intellekt. For 

at en tekst som benytter logos i sin overtalelse skal være effektiv, behøver den ikke å være 

spesielt emosjonell eller bevegende. En styrke ved en tekst som er logos-basert er nettopp at 

den legger frem fakta og kunnskap. Dét i kombinasjon med en troverdig formidler, som 

tilhørerne kan stole på at vet hva vedkommende snakker om, kan være svært effektfullt. I 

retorikk snakkes det gjerne om at logos og ethos henger sammen. Kjeldsen (2004) redegjør 

for at talerens logos skapes ut i fra talerens ethos (s.133). Det oppstår et slags 

avhengighetsforhold, fordi sammenhengende rasjonell argumentasjon (logos), skaper 

troverdighet (ethos). Omvendt skapes logos gjennom ethos fordi den sammenhengende 

argumentasjonen i utgangspunktet skapes ut i fra det livssyn som taleren fremstiller i talen sin 

(Kjeldsen, 2004:133). Som nevnt i avsnittet der jeg diskuterer Singers ethos, har hun et svært 

godt grunnlag for å skrive en artikkel som denne. Hun er kunnskapsrik om det aktuelle 

emnet, og kan dermed ta del i debatten, men gjør det på en måte som i stor grad dreier seg om 

å “rydde opp” i de andre argumentene og utspillene som har kommet fram de siste ukene. 

Formålet med Singers artikkel kan forstås slik, og i det tilfellet gir det mening at hun ikke tar 

sikte på å oppnå en emosjonell respons hos leserne, men heller presentere fakta og rasjonelle 

argumenter.  
 
I artikkelen finnes det flere eksempler på at forfatteren tilbyr forklaringer framfor meninger. 

Hun presenterer blant annet en forklaring på hvorfor mange redaktører kan ha følt seg truet 

av Facebook. Idet redaksjoner velger å primært spre sitt innhold via Facebook, ettersom det 

gjerne er der publikummet deres befinner seg, legges makt over i plattformens hender. I sin 
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artikkel skriver Singer at “40% of traffic to news sites now comes from Facebook, more even 

than Google”. Det kan skape utfordringer for kommersielle mediekanaler, og da særlig 

økonomiske. Hvorvidt disse tjener penger henger i stor grad sammen med hvorvidt innholdet 

deres er synlig nok på plattformer som Facebook. Hun snakker altså om en økonomisk 

bekymring i denne debatten, og at det kanskje er derfor redaktører er skeptiske ved tanken 

om at Facebook har så mye makt. Dette inntrykket sitter man som leser ikke nødvendigvis 

igjen med ved å lese “Kjære Mark”. Espen Egil Hansen er han i aller største grad opptatt av å 

snakke om ytringsfrihet, redaktøransvar og sensur. Det er ikke snakk om økonomisk vinning 

eller tap, men heller samfunnsverdier og demokratiske verdier som kan gå tapt dersom 

Facebook, verdens ledende plattform for informasjon og kommunikasjon, ikke går foran som 

et godt eksempel. Singer oppsummerer sin artikkel med å argumentere for at “the 

effectiveness of news companies, and perhaps even their survival, is at least to some extent 

out of their hands”. Nyhetsmedier er avhengige av ny teknologi, som Facebook eller andre 

plattformer der informasjon og publikum befinner seg, for å overleve. Dermed kan tittelen 

“Dear Mark Zuckerberg: why editors were wrong to damn Facebook for censorship” forstås. 

Singer forsøker å gi svar på hvordan fremtiden til nyhetsmediene vil bli, og hun tar opp en 

problemstilling som for mange er kjent. Det handler om det økonomiske perspektivet, og at 

mediehus er i en kinkig situasjon idet Facebook overstyrer dem. Singers argument kan forstås 

slik at mediene er avhengige av i hovedsak Facebook for å være synlige, men da må de 

samtidig finne seg i deres avgjørelser og regelverk. Singer har gjennom sin artikkel presentert 

fakta og forskning, og bygger opp sitt avsluttende argument rundt disse.  

 

Pathos 

Av de tre retoriske overbevisningsmidlene er pathos den minst fremtredende i ”Dear Mark 

Zuckerberg: why editors were wrong to damn Facebook for censorship”. Uten at det står 

forklart noe sted hva som er formålet med denne artikkelen, gir ikke innholdet noe inntrykk 

av at en følelsesmessig appell er poenget med den. Samtidig kan man si at tittelen på 

artikkelen fungerer som et retorisk virkemiddel i seg selv, både ved at den bruker Espen Egil 

Hansens brev-format og at den forklarer nokså mye om hvilken posisjon i debatten denne 

artikkelen vil innta. Den vekker nysgjerrighet, særlig om man på forhånd har lest “Kjære 

Mark”.  
 
Teksten er i mye mindre grad preget av følelser enn ”Kjære Mark”. Men formålet med 

teksten er ikke nødvendigvis å fremkalle følelser eller at det skal resultere i handling. Målet 
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med denne teksten, slik jeg tolker det, er å opplyse, og få fram en annen side av saken. Ikke 

nødvendigvis ta Facebook i forsvar, men nyansere debatten slik at det ikke bare handler om 

at Facebook er en trussel mot grunnleggende demokratiske verdier. Teksten er altså svært 

informativ. 

 

Oppsummering 

Singer viser gjennom sin artikkel at hun er kjent med problemstillingene som er aktuelle for 

dette området, og tar dem opp her. En av de mest framtredende utfordringene som 

tradisjonelle medier står overfor i dag handler om å vinne lesernes oppmerksomhet. Det er en 

av de største debattene som pågår om medienes framtid, og hvordan ny teknologi på den ene 

siden har bidratt til å sikre trafikk til medienes nettaviser, men som på den annen side har satt 

medier/redaksjoner i et slags avhengighetsforhold til disse plattformene, som Facebook. 

Situasjonen i medielandskapet, premissene for deling av nyheter og å nå publikum, er endret: 

“The effectiveness of news companies, and perhaps even their survival is at least to some 

extent out of their hands”.  
 
Samtidig som Singer stiller spørsmålstegn ved en rekke problemstillinger i teksten, er hun 

også kjapp med å gi svarene, i hvert fall det hun mener er riktig. Det åpnes ikke opp for 

undring eller ettertanke for leseren, og det kan kanskje både fungere slik at leseren blir 

informert og blir presentert for et synspunkt, men det utelukker samtidig muligheten for 

inkludering av leserne. Dersom man skal sammenlikne ”Kjære Mark” med Jane Singer 

(2016) sin tekst, er ”Kjære Mark” langt mer opptatt av å dra med seg leserne inn i Hansens 

univers og forståelse av situasjonen, mens Singer i større grad presenterer sitt ståsted uten å 

virke spesielt opptatt av å skape en felles forståelse for problematikken. På den måten kan 

man si at Jane Singer lener seg på fornuftig argumentasjon og resonnementer. Videre virker 

det flere steder som om hun baserer seg på at det finnes et visst kunnskapsnivå hos dem som 

leser. Hun går for eksempel direkte på noen problemstillinger som kanskje er diskutert innen 

det akademiske miljøet, men som for ”hvem som helst” ikke er en kjent problemstilling. På 

den måten kan man si at lesere inviteres til medvirkning – publikums kunnskap på forhånd 

trengs for at de skal henge med på Singers argument. Retorisk sett kan man på den måten 

vinne over publikum fordi de føler seg smigret ved at de er i stand til å begripe det som sies 

fordi de forstår hvilken allmenn regel som er forutsatt (Gripsrud, 2011:173).  
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Hun virker opptatt av å se saken fra flere sider og legger det fram slik. På den ene siden 

kritiserer hun hva Espen Egil Hansen har uttalt, men må på den annen side erkjenne at noen 

av hans argumenter gir mening å støtte eller i hvertfall bygge videre på. Måten Singer skriver 

på viser stor selvtillit og kunnskap om akkurat dette emnet, i tillegg til at det virker som om 

hun synes det er interessant. Det er tydelig engasjement i språket hun bruker. Når det gjelder 

logos og appellen til publikums intellekt, eller fornuft, bygger hennes argumentasjon gjerne 

på konkrete elementer og faktiske forhold, slik den typen retorisk virkemiddel legger opp til. 

Denne argumentasjonen er gjennomgående for hele artikkelen.  
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5 Funn og diskusjon 
I denne delen av oppgaven skal først presentere hvilke funn jeg har fått i analysen, som kan 

bidra til svar på problemstillingen. Deretter skal jeg diskutere problemstillingen i 

sammenheng med disse funnene, samt teoretiske perspektiver. Denne studien tar 

utgangspunkt i en todelt problemstilling. Spørsmålene som stilles i denne er: 

 

• Hvem deltok i debatten om ”napalm-piken” og Facebook, og hvilke argumenter 

fremmer de om Facebook sitt samfunnsansvar? 

• Hvilke retoriske virkemidler tar aktørene i debatten i bruk, og hvordan brukes disse 
for å fremme deres ståsted? 

 

Min studie viser hvilke retoriske virkemidler som brukes for at avsenderne av de ulike 

tekstene skal fremme sitt ståsted. Det varierer fra tekst til tekst både hvor mye vekt det er lagt 

på hver av de tre appellformene, men også hvordan retoriske grep er gjort. Man kan altså 

diskutere både hvilke retoriske virkemidler som er brukt, og hvordan. I analysen kommer det 

frem at bruken av retoriske virkemidler varierer avhengig av hvem som står bak teksten og 

hvilken interesse de har hatt i debatten. Tom Egeland bruker en sterk følelsesmessig appell. 

Han er direkte påvirket av Facebook sine handlinger. Selv om han gjentatte ganger i teksten 

vektlegger at det ikke først og fremst dreier seg om ham, så kan innlegget likevel tolkes slik. 

Tittelen, ”Facebook – I’m back”, i seg selv understreker at dette er personlig. Egeland stiller 

en rekke retoriske spørsmål i forsøk på å engasjere sitt publikum og forsterke sin 

overbevisning. Bruken av retoriske grep, særlig på en følelsesmessig måte, forsøker å 

overbevise om at Facebook må stilles til ansvar og at det er flere nyanser ved debatten.  

 

Espen Egil Hansen bruker alle de tre retoriske appellformene om hverandre. Mye av hans 

fremtoning og bruk av retoriske grep tar utgangspunkt i hans rolle som sjefredaktør. I denne 

rollen opplever han det kanskje som sin plikt å uttale seg, da Facebook undegraver hans og 

andre redaktørers arbeid ved å redigere innhold som allerede har vært gjennom en 

redaksjonell vurdering. På vegne av Aftenposten, som så mange andre norske medier som 

hyppig bruker Facebook i sin distribusjon, har han en interesse av å uttale seg. Man ser en 

tydelig bruk av logisk argumentasjon og rasjonelle betraktninger. Samtidig bruker Hansen en 

følelsesmessig tilnærming for å forsterke viktigheten av saken og presisere at det er 

demokratiske grunnprinsipper som står på spill.  
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Innlegget til Erna Solberg er i all hovedsak basert på en rasjonell appellform. Det har med 

hennes rolle og gjøre som statsminister. Hun bidrar i aller høyeste grad til å sette saken på 

dagsorden, men hun overlater den emosjonelle appellen til andre aktører. Hun uttrykker 

likevel tydelig sin posisjon i debatten ved å oppfordre blant annet Facebook til å være bevisst 

sitt ansvar, også i fremtiden. I likhet med Solberg, kan heller ikke Sheryl Sandberg ses 

uavhengig av sin rolle. Noe av det mest sentrale for Sandbergs tekst er nettopp hvem 

avsenderen er. Å bruke en av Facebook sine øverste ledere er en måte å overbevise om at 

plattformen tar kritikken på høyeste alvor. Den pathos-baserte appellen er fremtredende og 

det stemmer overens med Sandbergs formål. Målet er å vinne tilbake tillit, og samtidig 

understreke at Facebook tar ansvar og er til å stole på. Jane Singer sin tekst er derimot preget 

av rasjonell argumentasjon og viser til forskning for å underbygge sine påstander. Hun ser 

saken fra flere sider, og det kan forstås som hennes formål med å skrive innlegget, nemlig å 

nyansere debatten. Man kan påstå at hun bidrar til hva Erna Solberg ønsket som var å 

forlenge debatten til å handle om mer enn ett enkelttilfelle.  

 

Jeg vil i den følgende avsluttende delen av diskusjonen rette fokuset tilbake på hvilke 

argumenter som fremmes når det gjelder Facebook sitt samfunnsansvar og knytte dette opp 

mot perspektiver på medier og makt.   
 
Når det gjelder hvem som deltok i denne debatten, er det snakk om aktører med mye makt. 

Det illustrerer at det er store spørsmål om demokratiske verdier, makt og ytringsfrihet som 

diskuteres, men også hvordan debatten foregår i en større kontekst som preges av et reelt 

maktspill mellom mediebransjen, Facebook og brukerne der alle aktørene som deltar har 

ulike motiv. Med utgangspunkt i de fem analyserte tekstene, kan man identifisere noen 

overordnede argumenter som går igjen. Disse gir svar på hvilke argumenter aktørene i 

debatten har fremmet om Facebook sitt samfunnsansvar. Det finnes en rekke eksempler på at 

aktørene hevder Facebook har et stort samfunnsansvar, men også ulike aspekter ved det. 

Nedenfor skal jeg skissere de mest sentrale argumentene som har kommet frem i analysen og 

diskutere disse kort i en større teoretisk ramme. 

 

Et argument som har vært gjennomgående i debatten, handler om hvordan Facebook har blitt 

den plattformen der informasjonsutveksling, debatt og sosial interaksjon foregår. Argumentet 

går ut på at Facebook stadig tar over oppgaver som tradisjonelt sett har tilhørt andre 

institusjoner i samfunnet. Det fører nødvendigvis med seg et utvidet ansvar. Flere har 
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argumentert for at det ikke lenger er tilstrekkelig å vise til retningslinjer som skal sørge for at 

folk skal kunne uttrykke seg, og for at trygghet og respekt er rammer for brukeropplevelsen. 

Tom Egeland uttrykker hvordan stadig flere norske nyhetsmedier bruker Facebook i sin 

nyhetsdistribusjon. Egeland hevder problemet blir at Mark Zuckerberg fungerer som en 

overredaktør som kan redigere innhold ettersom hva som passer reglementet for hans 

plattform. Vurderingen av hvorvidt innhold tillates tas altså med utgangspunkt i bestemte 

retningslinjer. Reglene i seg selv er ikke nødvendigvis problematiske, men det er 

automatikken i denne prosessen som kritiseres. Bozdag (2013) mener algoritmer, som 

Facebook baserer sin utvelging på, preges av partiskhet. Dette sammenliknes med 

menneskelig praksis. Algoritmene produseres av mennesker og blir sånn sett påvirket av dem 

(Bozdag, 2013:210). Det er altså nødvendig å diskutere nettbaserte tjenesters funksjoner i et 

maktperspektiv, og det er det flere av aktørene i denne debatten som har bidratt til. Espen 

Egil Hansen fastslår at Facebook er en verdensledende plattform for blant annet spredning av 

informasjon. Å ha den posisjonen fører med seg både stor påvirkningskraft og dermed et stort 

ansvar. Hansen argumenterer i likhet med Egeland for at Mark Zuckerberg, som sjef for 

verdens største plattform for innhold og sosial interaksjon, er verdens mektigste redaktør. 

Den rollen er Facebook opptatt av å distansere seg fra. Plattformen har ingen som fungerer 

som ansvarlig redaktør som vurderer innhold, men benytter algoritmen EdgeRank til slike 

avgjørelser. Det teoretiske bidraget til Tania Bucher (2012) knytter seg til en forståelse av at 

algoritmer må ses i sammenheng med makt. Hun mener det som kan være mest utfordrende 

med deltakelse på nett ikke er for stor grad av synlighet, men det motsatte. Som sagt 

innledningsvis i oppgaven bidrar sosiale medier til diskusjoner og forhandlinger om hvem 

som har makt og ansvar. Noe av det viktigste å diskutere i sammenheng med sosial medier er 

faren for å potensielt sett forsvinne og bli usynlig på nett, grunnet automatiserte strukturer 

eller mekanismer som bestemmer dette (Bucher, 2012:1164). Dersom det ikke er nok hold i 

begrunnelsene for å gjøre innhold mindre synlig, vil mangelen på ansvarlige redaktører få 

alvorlige konsekvenser for demokratiske verdier i følge flere aktører i debatten.  

 

Egeland vektlegger at Facebook for det meste har overtatt som arena for samfunnsdebatt. I 

den forbindelse mener han at det må være rom for å diskutere kontroversielle temaer uten at 

det skal være fare for at det fjernes. Dette argumentet stiller Facebook til ansvar ved at 

plattformen nødvendigvis bør legge til rette for en åpen debatt. Den samme argumentasjonen 

finnes hos Espen Egil Hansen sitt bidrag. Han hevder en av de viktigste oppgavene frie 

medier har, er å bringe frem informasjon selv om den er ubehagelig. Innholdet kan være 
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viktig selv om man ikke egentlig ønsker å forholde seg til det. I slike avgjørelser blir 

redaktøren vesentlig, og hvert enkelt tilfelle må veies for og i mot. Hansen argumenterer i 

tråd med teoretiske bidrag som begrunner hvorfor ytringsfrihet må beskyttes. Litteraturen om 

ytringsfrihet fremmer at menneskets intellektuelle makt øker dersom alle er frie til å ytre sine 

meninger. Det er fordi ulike synspunkter vil bringes frem, noe som fremmer 

samfunnsutvikling. Det er i sin tur til nytte for det felles gode (Petäjä, 2009:26). I denne 

saken derimot, virker Facebook mer opptatt av å verne om brukernes sikkerhet enn å 

nødvendigvis legge til rette for tilgang til informasjon. Et argument som er gjentatt av ulike 

aktører i debatten, går på at Facebook sånn sett ikke opptrer nyansert nok. Det å ikke ta høyde 

for at én kategori, nakenhet, kan bestå av ulike typer innhold, setter helt tydelige grenser for 

ytringsfrihet. Et paradoks i saken er da at til tross for at Facebook på flere områder skiller seg 

fra det ideelle og frie mediet, benytter norske medier og deriblant Aftenposten, Facebook i 

distribusjonsarbeidet sitt. Hansen mener Facebook sin posisjon gjør det vanskelig å komme 

utenom å bruke plattformen i nyhetsdistribusjon, selv for en såpass stor aktør som 

Aftenposten. Utfordringen Hansen da peker på er hvordan Facebook begrenser hans rom for 

å utøve redaktørgjerningen. Han mener mangel på åpenhet og bruk av universelle 

retningslinjer begrenser Facebook sin mulighet til å fungere slik frie og uavhengige medier 

optimalt sett bør. Det blir problematisk når Facebook overtar mange av samfunnsoppgavene 

tradisjonelle medier har hatt, da det ideologiske tankesettet for hva medier kan bidra med, 

undergraves.   
 
Også Erna Solberg støtter argumentet om at Facebook sitt samfunnsansvar utvides når 

samfunnsoppgavene blir flere. Med utgangspunkt i statistikk som viser at stadig flere, særlig 

unge, bruker sosiale medier som hovedkilde for nyheter og informasjon, hevder hun at en del 

av Facebooks samfunnsansvar er å ikke forvrenge virkeligheten. Facebook har, i følge 

Solberg, et ansvar for å formidle informasjon korrekt og balansert. Det er et ansvar 

plattformen ikke kommer unna, særlig dersom Facebook ønsker at brukerne har tillit til dem. 

I Sheryl Sandberg sitt brev til Erna Solberg er det tydelig at denne tilliten er viktig. Hun 

skriver at Facebook forplikter seg til å lytte til nettsamfunnet og utvikle seg i takt med 

tilbakemeldingene de får. Flere forsøker å fremheve hvilket ansvar Facebook har, og 

begrunner sine argumenter med posisjonen plattformen har i samfunnet.  

 

Den digitale utviklingen bidratt til å forskyve samfunnsoppgaver som nyhetsformidling og 

debatt over på nettbaserte tjenester. Det har ført til at Facebook nå, i følge flere av aktørene i 
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denne studien, forvalter et ansvar som innebærer tilrettelegging av en åpen debatt og 

opprettholdelse av ytringsfrihet. Flere har dermed argumentert for at Facebook må se seg selv 

i et større perspektiv, og sånn sett anerkjenne sin mektige posisjon. Én måte å forvalte 

ansvaret på en fornuftig måte på, er ved å vurdere innhold på en mer nyansert måte enn 

automatiske retningslinjer. I den forbindelse blir teori omkring portvaktmakt sentralt. 

Internett fjerner behovet for portvaktmakt som går på mengden innhold (Ihlebæk, 2013:89), 

og internett er omtrent grenseløst hva gjelder kvantitet. Det at digital utvikling reduserer den 

redaksjonelle portvaktmakten gir ulike reaksjoner, og man kan identifisere minst to. Det at 

publikum får økt deltakelse og innflytelse på hvilken informasjon de omgir seg meg anses av 

mange som positivt på grunn av den demokratiserende effekten man oppnår. De 

kommersielle mediene har ofte blitt betraktet som ekskluderende og med et trangt nåløye for 

hva som får plass (Bruns, 2008:77). Samtidig har man dem som stiller seg kritiske til at 

tradisjonelle portvoktere svekkes. Portvokterne har vært ansett som en garanti for kvalitet på 

innholdet, og som har hindret en degradering av den offentlige debatten (Barber, 2004:44). 

 

Internett fjerner hele ideen om en “port” og begrensninger hva som får passere gjennom 

(Singer, 2006:265). Flere teoretiske perspektiver fremmer tanken om at publikum nå har sine 

egne ”porter” og sånn sett blir stående som den som avgjør om innhold slipper gjennom til 

deres informasjonsflyt eller ikke. Likevel ser man innvendinger som hevder ”nye” 

portvoktere ikke bare består av personer (Bro & Wallberg, 2015:98). Plattformer som baserer 

seg på altså algoritmer blir nå viktige å betrakte som ”the final gatekeeper” (Bro & Wallberg, 

2015:101). Det er også tilfellet i debatten om Facebook og ”napalm-piken”. Publikum har 

muligheten til å laste opp innhold, men det er til syvende og sist Facebook sitt reglement som 

bestemmer hvorvidt det får bli eller ikke. Denne formen for portvaktmakt er kraftig kritisert, 

og flere aktører har etterlyst ulike måter Facebook kan vurdere innhold på en mer fornuftig 

måte. Kravet om det kommer i kontekst av at Facebook er en av verdens største plattformer 

for deling av innhold og sånn sett har en enorm makt som forvaltes gjennom algoritmer. 
 

Både Espen Egil Hansen og Tom Egeland har kritisert Facebook for å benytte globale 

retningslinjer for å vurdere hvorvidt innhold kan tillates eller ikke. Hansen hevder Facebook 

bør innføre retningslinjer som er geografisk differensierte for å være mer i pakt med sin tid. 

Han argumenterer for hvor problematisk det er å skulle forholde seg til universelle 

publiseringsregler i en tid der menneskelige praksiser varierer såpass sterkt både geografisk, 

politisk, sosialt og økonomisk. Den samme argumentasjonen finnes hos Egeland som stiller 
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kritiske spørsmål til hvem sine følelser eller hensyn man skal ta høyde for. Spørsmålet og 

oppfordringen om å gå bort fra universelle retningslinjer, bygger på argumentet om at 

Facebook i større grad må anerkjenne hvilken posisjon de befinner seg i. Den posisjonen 

Facebook har, og makten det medfører, må forvaltes på en måte som ivaretar de 

grunnpilarene demokratiske samfunn er tuftet på. Også Jane Singer (2016) støtter en 

oppfordring til Facebook om at retningslinjer og vurdering av innhold må gjennomgås og ses 

i sammenheng med vår tid. Hun mener Facebook, som verdens største teknologiselskap, 

absolutt er i stand til å nyansere algoritmene som tar avgjørelser om innhold tillates eller 

ikke. Teknologien må brukes på en fornuftig måte, særlig når ressursene er tilgjengelige. 

Singer (2016) argumenterer altså ikke for at Facebook må ta innover seg et redaktøransvar, 

slik for eksempel Espen Egil Hansen mener. Hun er i større grad opptatt av at enhver utgiver 

av noe som helst slag må kunne ta avgjørelser om publisering helt fritt. Hun hevder 

algoritmene bør nyanseres slik at de ikke overgår visse demokratiske prinsipper, selv om hun 

ikke mener at Facebook utøver sensur.  
 
Erna Solberg mener Facebook allerede gjør en viktig jobb ved å begrense spredningen av 

faktisk skadelig innhold, men hevder likevel at når man først beslutter å redigere, kan ikke 

hele jobben overlates til maskiner. Her har Facebook et ansvar for å ivareta ytringsfrihet, 

samtidig som det må finnes noen grenser for hva som aksepteres. Det dreier seg altså ikke om 

at det ikke må finnes en grense for hva som tillates, men at denne grensen ikke er vilkårlig og 

risikerer å sensurere innhold som har bidratt til å forme en felles historie. 
 
Tradisjonelle medier forholder seg også til retningslinjer for hvordan de kan opptre. 

Forskjellen er at avgjørelser underveis tas av journalister eller redaktører, slik portvaktmakt 

tradisjonelt har foregått. Redaktørrollen er underlagt Redaktørplakaten som definerer etiske 

retningslinjer og ansvar. I den presiseres at det som tjener et demokratisk samfunn er fri 

informasjonsformidling og debatt. Dette er en viktig del av redaktørens ansvarsområde 

(Norsk Redaktørforening, 2004). Facebook har retningslinjer som legger føringer for hvordan 

plattformens brukere kan opptre. De som eier og styrer plattformen derimot, styres ikke 

nødvendigvis av tilsvarende regler. I tillegg kommuniserer ikke Facebook mye utad hvordan 

deres kontrollering av innhold fungerer. Denne mangelen på åpenhet kan føre til en skepsis 

som man ser i blant annet Egelands innlegg. Når såpass mye makt er samlet hos én aktør, kan 

man argumentere for at åpenhet omkring deres praksis vil skape tillit. Bucher (2012) 

understreker på lik linje viktigheten av en forståelse for hvordan synlighet på Facebook er 
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konstruert. Det er avgjørende å vite noe om den underliggende teknologien og algoritmene, 

fordi de har enorm makt.  
 
Debatten om Facebook og “napalm-piken” er et klart eksempel på hvordan aktører som 

Facebook bør vurdere hvordan innhold evalueres. Dette står helt klart i forhold til spørsmålet 

om hvilke forventninger som finnes til hvordan Facebook tar hånd om sitt samfunnsansvar. I 

denne saken er flere enige om at ansvaret ikke forvaltes på en tilfredsstillende måte, da 

oppgavene det er snakk om ikke står i stil med løsninger eller behandling.  

 

Kjernen av debatten som pågikk i september 2016 dreier seg om forventninger til Facebooks 

samfunnsansvar. Noe av det som har stått sentralt er uenigheten mellom dem som mener 

Facebook inntar en redaktørrolle og må ta innover seg ansvaret som følger med det, mens 

plattformen selv tar avstand fra en slik forståelse av seg selv (Furuly & Borud, 2016). Jane 

Singer hevder at selv om Facebook ønsker å definere seg som et “tech-selskap”, og ikke et 

medieselskap, er det begge deler. Den digitale utviklingen har sørget for at både informasjon 

og kommunikasjon er mer tilgjengelig, men skaper samtidig nye utfordringer. Det kommer 

av at oppgaven med å opprettholde en kontroll over informasjonsflyten delegeres til private 

eller kommersielle enheter som kanskje først og fremst tenker på egne interesser (Lucchi, 

2016:95). På den måten kan ytringsfrihet stå i fare for å begrenses. Egeland stiller flere 

spørsmål i innlegget “Facebook - I’m back” omhandler nettopp dette. Egeland spør hvor 

grensen settes for krenkende tekst, og om det skal overlates til mektige, amerikanske giganter 

som Facebook å definere, samt forvalte rammene for ytringsfrihet og debatt. Moore (2016) 

diskuterer risikoene som oppstår idet demokratiske samfunn lar et lite antall private og 

kommersielle selskaper utføre samfunnsoppgaver (Moore, 2016:4). En forutsetning, og et 

argument flere tekster i analysen fremmer, er at dersom globale, private selskaper skal ha 

slike oppgaver, er de nødt til å ta et visst ansvar som gjør at samfunnsoppgavene de får 

kontroll over forvaltes på en fornuftig måte. Solbergs fremste argument er at selv om 

Facebook i dette enkelttilfellet har innsett mangler og feil, må ikke viktige spørsmål 

glemmes. Hun argumenterer for at medieinstitusjoner og plattformer har et enormt ansvar. 

Dette ansvaret innebærer for Facebook sin del å overse hva slags innhold som eksisterer på 

plattformen, og hindre at skadelig innhold ikke får sjansen til å spres.  
 
Flere i debatten har snakket om Facebook sin posisjon, og understreket at Facebook inntar en 

redaktørrolle slik deres praksis foregår. Med dette kan man argumentere for at det ikke pågår 



	  84 

en debatt omkring Facebook fordi plattformen er global og mektig. Det er typen aktør 

Facebook er og typen makt de har, som blir avgjørende for hvordan denne debatten anses som 

såpass viktig og til tider følelsesladet. Det handler om helt grunnleggende prinsipper i et 

demokratisk samfunn som flere mener blir satt i fare som følge av at de har såpass stor 

innflytelse på verdier som definerer demokratiske samfunn. Fordi mye står på spill, er også 

forventningene høye til hvilket ansvar Facebook skal ta. Andre globale, kommersielle aktører 

vil kanskje ikke oppleve de samme forventningene. Det er nettopp samfunnsoppgavene det 

handler om som fører til forventninger om at Facebook tar et ansvar utover det de allerede 

tar.  
 
Kjernepunktet i debatten blir dermed hvordan man skal forstå ansvar. Utfordringen oppstår 

altså når tilsynelatende all informasjon og kommunikasjon begrenser seg til å foregå på et lite 

antall plattformer. Det skaper en forventning om at disse plattformene, eller Facebook i dette 

tilfellet, opptrer ansvarlig. Definisjonen av hva som menes med ansvarlig vil variere. Et 

eksempel på ansvarliggjøring av “seg selv” er Facebooks retningslinjer som skal sørge for at 

plattformen oppleves som trygg. Som flere av tekstene i den retoriske analysen illustrerer, 

argumenterer flere for at de har et langt større ansvar enn det. At plattformen sørger for at den 

er trygg og har retningslinjer som sikrer dette oppfattes som et minstekrav. 
 
Den eneste aktøren som i denne sammenheng uttaler seg på vegne av Facebook er Sheryl 

Sandberg. Hennes tekst (Regjeringen, 2016) består ikke av argumentasjon som er diskutert i 

dette kapittelet. Hun forsøker heller å gi svar på spørsmålene som har kommet ved å forklare. 

Fra Sandberg sin tekst kan man forstå at Facebook står overfor en vanskelig oppgave når 

aktører som i sine roller som redaktører, politikere og akademikere, krever at plattformen 

reviderer sine algoritmer og sin redigering. Det er tydelig i Sandbergs tekst at Facebook er 

opptatt av å fremheve at situasjonen kan være vanskelig, og at Facebook kan gjøre feil. De 

valgte å tillate fotografiet av Kim Phuc til tross for først å ha fjernet det gjentatte ganger, med 

henvisninger til retningslinjene. Det Sandberg ikke gjør i brevet til Erna Solberg er å si noe 

om de overordnede spørsmålene som har preget debatten og som er diskutert her. Hun holder 

fokus på enkelttilfellet som har skapt diskusjoner, men presiserer at Facebook stadig jobber 

for å ta hensyn til det globale nettsamfunnets interesser og sikkerhet.  
 
Min studie har bidratt til å belyse hvordan debatten om Facebook sitt samfunnsansvar har 

funnet sted i offentligheten. Studien belyser også hvordan ulike aktører presenterer sine 

ståsteder om hva man forventer av Facebook, samt hva ansvaret innebærer. Diskusjoner om 
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ansvar og makt i et digitalt landskap vil fortsette også frem i tid. Debattene er en del av en 

pågående maktkamp om hvilke aktører som er sentrale i demokratiet og som forvalter verdier 

som er viktige for oss alle.  
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6 Videre forskning 
Facebook er stadig omdiskutert, og det finnes en rekke innfallsvinkler til videre forskning når 

det gjelder akkurat denne plattformen. En mulig videre forskning vil være å ytterligere 

undersøke forholdet mellom Facebook og nyhetsredaksjoner, særlig i forbindelse med at 

plattformen nylig har annonsert at de endrer sine algoritmer slik at venner og familie vil 

dukke opp hyppigere i nyhetsstrømmen på plattformen enn annet innhold. Det vil få 

konsekvenser for nyhetsredaksjoner som i stor grad lener seg på Facebook som 

distribusjonskanal ved at deres innhold ikke vil ha like stor rekkevidde. En undersøkelse som 

ser nærmere på redaksjoners forhold til nettgiganten kan gi et annet innblikk enn hva min 

studie har gitt, og sånn sett belyse hvordan Facebook forstår sitt samfunnsansvar når de 

ønsker i større grad å legge til rette for å opprettholde nære relasjoner. 
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Vedlegg / Appendiks 
6.1 Vedlegg 1: Søk i A-tekst 
Et søk i A-tekst gir brukeren mulighet til å spesifisere søket etter materiale. Denne 

funksjonen har jeg benyttet for å begrense søket mitt til en bestemt og avgrenset tidsperiode. I 

mitt søk har jeg dermed valgt å definere konkrete fra og til-datoer. Datoene jeg har innstilt 

søket etter er fra 26.08.2016 til og med 10.09.2016.  
 
Jeg har valgt kildekategorien som heter “alle norske”, men konsentrerer meg i hovedsak om 

de resultatene jeg får i “norsk papir” og “norsk web”. Grunnen til at jeg ser bort fra kilder 

som TV og radio er fordi jeg i hovedsak er ute etter skriftlige kilder. I tillegg er det i pressen 

og på web at det finnes flest av typen ”innlegg” jeg skal analysere, nemlig kronikker, 

kommentarer eller andre innlegg der mening ytres. På grunn av oppgavens omfang har jeg 

valgt å utelukke utenlandske kilder i denne delen av analysen. Det finnes likevel mange 

eksempler på internasjonal presse som omtalte saken, og internasjonale bidrag brukes i den 

retoriske analysen. 
 
Søkeordene for dette søket er Facebook, Vietnam og sensur. Dette er stikkord som favner 

bredt og som jeg anser som hensiktsmessige å bruke for å finne relevant materiale. Jeg mener 

kombinasjonen av disse søkeordene sørger for at resultatene jeg får samsvarer med hva jeg 

ønsker å finne. Tidligere søk der jeg eksempelvis ikke har benyttet såpass spesifikke søkeord 

som Vietnam i kombinasjon med Facebook, har vist seg å ikke være hensiktsmessig. Det 

kommer blant annet av at de fleste saker på web viser til redaksjonens Facebook-side eller 

Facebook-kommentarer under de enkelte sakene. Dersom søkeordet er Facebook vil slike 

saker havne blant resultatene, og det er ikke i denne sammenhengen at jeg er ute etter saker 

som omtaler nettopp Facebook. Jeg ønsket å benytte søkeordet sensur fordi en stor del av 

debatten omkring fotografiet fra Vietnam dreide seg om fjerningen av det og hvorvidt dette 

var rett eller galt.  
 
Søket er gjort på datoene inkludert, og mellom, 26.august 2016 og 10.september 2016. Det 

gir 172 treff totalt. 139 av dem på web og 33 i papir, men noen av sakene gjentar seg selv 

både på web og papir fordi den aktuelle redaksjonen publiserer saken begge steder. I perioden 

26.august 2016 til 7.september 2016 er det få saker per dag. Det er på det meste syv saker på 

datoen 7.september. I perioden 8.september til 10.september finner man flest treff. På dagen 
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da sjefredaktør i Aftenposten publiserte sitt åpne brev til Mark Zuckerberg, 9.september 

2016, finnes det hele 99 saker publisert. Jeg har gjennomgått materialet ved å starte lengst 

tilbake i tid og jobbe meg frem, altså kronologisk. Jeg mener en slik framgangsmåte kan 

bidra til å systematisere arbeidet, samt gjøre det mulig å finne en rød tråd. Jeg kan slik 

undersøke hvorvidt de refererer til hverandre, om man kan se hvordan noen utspill kan 

påvirke neste sak. Jeg har valgt å kun gjengi informasjonen fra saker som kommer med noe 

nytt, nye synspunkter eller argumenter, nye aktører og liknende. Dette gjør jeg for å illustrere 

hvordan debatten utviklet seg og hvordan flere aktører kom på banen, noe som førte til større 

dekning av saken i norske medier.  

 

26.august 2016 

På denne datoen får jeg to treff på norsk web og to treff i norsk papirpresse. Et av treffene er 

en kommentar fra Morgenbladet (2016) skrevet av tekstforfatter og researcher i 

Trygdekontoret på NRK, Martin Gedde-Dahl. I sin kommentar utfordrer han vanlige 

innvendinger som tas i bruk for å argumentere for hvorfor det ikke gir mening å ”klage” over 

Facebooks praksis eller reglement. Slike innvendinger kan for eksempel være at det er 

frivillig å melde seg inn i et slikt nettsamfunn, og samtidig er nettopp Facebook privateid og 

tilbyr et gratis produkt. Produktet har visse retningslinjer som for eksempel at nakenbilder 

ikke er tillatt. Dersom dette er problematisk for en, kan man velge en annen plattform. 

Gedde-Dahl (2016) viser til amerikanske Pew Research Center som har funnet at på tvers av 

alle undersøkte demografier bruker 62% av alle voksne i USA sosiale medier til å følge 

nyhetsbildet. Dette er et skifte han mener tradisjonelle medier ikke kan stå i mot. Videre i sin 

kommentar i Morgenbladet viser han til Facebooks langsiktige plan, hvilket er å bli et 

knutepunkt for all informasjon på nett (Gedde-Dahl, 2016). Han mener altså det er snakk om 

infrastrukturen i det nye, globale informasjonssamfunnet og ikke en erstattelig tjeneste. Han 

mener derfor det er problematisk at vurderingen av hva som er uakseptabelt innhold skjer på 

det han hevder er et såpass tilfeldig og mindre ideelt vis enn mediene og offentlighetene som 

blir erstattet.  
 
På samme dato har Dag og Tid (Hustad, 2016) en sak som er et intervju med 

ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf. I denne forteller Kierulf om sitt innlegg som ble fjernet 

fra Facebook. Innlegget bestod av ulike bilder som inneholdt ”nakenhet”, deriblant Donald 

Duck uten klær, da Vincis David-statue og ”napalmpiken”. I tillegg til bildene hadde Kierulf 

skrevet en kritisk tekst på engelsk rettet mot Facebooks praksis. Både bildene og teksten ble 
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fjernet, og Kierulf viser i saken til at plattformens retningslinjer ikke sier noe om at det er 

forbudt å kritisere Facebook. Hennes poeng var dermed å illustrere hvor vilkårlig 

håndhevingen av reglementet er. Hun refererer i likhet med Gedde-Dahl til at en stor del 

mennesker har Facebook som sin primære kilde til informasjon, og at omtrent alle medier er 

avhengige av plattformen for å nå ut til sine lesere. Hun stiller seg dermed kritisk til at en 

såpass viktig aktør som Facebook skal få redigere andre medier (Hustad, 2016). 
 
På datoene 27.august 2016 er to det tre treff i A-tekst. Disse er enten nyhetsartikler som kort 

oppsummerer hendelsene omkring Tom Egeland og fjerningen av hans Facebook-innlegg, 

eller andre saker som har nevnt dette i en bisetning. Det er altså ikke treff jeg anser som 

hensiktsmessige å utdype mer om. 
 
28.august 2016 

Mats Sileberg fra Trigger PR-byrå fikk på denne datoen publisert et innlegg i Dagens 

Næringsliv (Sileberg, 2016). Der hevder han at å kritisere Facebook for å ikke følge norske 

normer for ytringsfrihet, framstår som en ansvarsfraskrivelse fra norske medier. I sitt innlegg 

argumenterer han for at Facebook ikke har et redaktøransvar, og at norske redaktører er klar 

over dette. Han mener derimot at norske redaktører har gitt fra seg sitt eget redaktøransvar til 

Facebook ved å gjøre seg avhengige av denne plattformen som formidlingskanal. Han trekker 

frem begrepet digitalisering og mener det kan forklare den tøffe situasjonen mediene står i, 

samt hvorfor de lener seg på Facebook i såpass stor grad. Dette henger sammen med hans 

neste argument som går på at norske redaktører har et stort ansvar for at Facebook har 

oppnådd den posisjonen de har i norsk sammenheng. Han peker blant annet på at flere 

nettaviser har flyttet sine kommentarfelt over til Facebook. Sileberg (2016) mener at å gi 

Facebook mer makt på slike måter er et direkte brudd på det første avsnittet i 

redaktørplakaten, nemlig at en redaktør alltid skal ha frie mediers ideelle mål for øye, ivareta 

ytringsfriheten og etter beste evne arbeide for det som etter redaktørs mening tjener 

samfunnet” (Sileberg, 2016).  
 
29.august 2016 

Som et svar på Silebergs (2016) innlegg som legger ansvaret for Facebooks posisjon over på 

norske redaktører, publiserte Dagens Næringsliv en artikkel der flere redaktører svarer på 

denne kritikken (Karlsen, 2016). Redaktør i Nettavisen, sjefredaktør i Aftenposten og 

redaktør i Dagbladet uttaler seg i artikkelen. 
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Gunnar Stavrum som er redaktør i Nettavisen sier seg enig i Silebergs (2016) påstand om at 

norske medier har gjort seg avhengige av Facebook. Han mener de prøver å motarbeide dette 

blant annet ved at Nettavisen avviklet sitt kommentarsystem på Facebook og heller utviklet 

sitt eget. Stavrum uttaler i artikkelen at han ikke ønsket at Facebook skulle kunne redigere 

Nettavisens debatt. Espen Egil Hansen i Aftenposten er ikke enig i påstanden om at norske 

medier har gjort seg avhengige av Facebook, og refererer særlig til Schibsted. Han mener de 

forholder seg til at Facebook er der og mener de har laget et nyttig produkt. Han 

argumenterer for at det å ikke være tilstede på plattformen også har en side ved seg. Han 

mener Facebook er en del av informasjonsflyten i offentligheten (Karlsen, 2016). Redaktør i 

Dagbladet, John Arne Markussen mener at avisen anser Facebook som en 

distribusjonsplattform. Han hevder at alt Dagbladet publiserer redigeres på egne flater og 

distanserer seg sånn sett fra Facebook (Karlsen, 2016). 
 
30.august 2016 

Denne datoen skrev Vårt Land en sak som tok for seg nyheten om at EU og såkalte 

”nettgiganter” har gått sammen om å bekjempe terror (Skogvold, 2016). Dette samarbeidet 

går ut på at potensielle hatytringer skal fjernes fra plattformer som Facebook innen 24 timer, 

framkommer det i artikkelen. Saken dreier seg altså ikke direkte om det caset som definerer 

denne oppgaven, men er et eksempel på hvordan liknende problematikk får plass i norske 

medier etter hvert som saken om Tom Egeland og napalmpiken blir mer kjent. I artikkelen 

intervjues Anine Kierulf som også tidligere har uttalt seg om temaet. Hun mener det er 

problematisk at Facebook skal håndheve hatytringsregler når de tidligere har vist til 

fullstendig vilkårlig tilnærming til hva som skal sensureres. Hun mener det er en 

utilfredsstillende grad av ytringsfrihet på Facebook (Skogvold, 2016).  
 
2.september 2016 

Dagsavisen Rogaland avis hadde i sin utgave denne datoen en artikkel som i hovedsak 

handlet om jenta på Nick Uts fotografi, Kim Phuc (Stenerud, 2016). Hun uttaler seg via sin 

organisasjon Kim Phuc Foundation, og synes det er trist at det fokuseres på nakenheten på 

bildet fremfor budskapet det formidler. Videre i artikkelen forteller Kim Phuc Foundation at 

Kim Phuc støtter det dokumentariske bildet som har klart å fange krigens terror og formidle 

hvordan uskyldige ofre gjerne rammes (Stenerud, 2016). 
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3.september 2016 

På denne datoen får jeg tre treff i A-tekst, men kun ett av disse er direkte relevant til caset for 

denne oppgaven. Det er en sak som med tittelen ”Norske medier ønsker å bli fritatt for 

Facebooks nakensensur” tar for seg hvordan norske mediehus ønsker at Facebook skal 

undersøke muligheten for ”geoblokkering”. En slik blokkering kan brukes for å tillate en mer 

liberal holdning for nordiske brukere, da innhold som bryter med Facebooks retningslinjer er 

godt innenfor eksempelvis Vær Varsom-plakaten (Magerøy, 2016). I artikkelen uttaler 

Aftenpostens sosiale medier-ansvarlig, Kristin Grøntoft, at et alternativ til såkalt 

geoblokkering kan være å behandle medier og privatpersoner forskjellig ved å gi mediene 

friere rammer for hva som kan publiseres. Hun argumenterer for forslaget ved å vise til 

medienes gjennomtenkte redaksjonelle avgjørelser.  

 

Også i denne artikkelen har ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf blitt intervjuet. Hun mener 

Grøntofts forslag om en differensiering mellom redigerte medier og privatpersoner kan 

støttes av gode argumenter. Hun mener imidlertid at saken om napalmpiken har vist at 

Facebook praktiserer sine regler ulikt og vilkårlig slik at problemet ikke ligger i regionen 

Norden, men heller i Facebooks manglende forståelse for ytringsfrihet generelt sett 

(Magerøy, 2016).  
 
5.september 2016 

På denne datoen er det én sak som framstår som særlig viktig. Dagens Næringsliv skriver om 

at forfatter Tom Egeland er utestengt fra Facebook i 24 timer etter å ha delt en link til 

Dagsavisens sak den 2.september 2016 (Stenerud, 2016) som jeg har beskrevet tidligere. 

Denne artikkelen dreier seg om at Kim Phuc selv er kritisk til at Facebook fokuserer på 

nakenheten i fotografiet av henne framfor den historiske verdien bildet har. I Dagens 

Næringsliv denne datoen er Egeland intervjuet om utestengelsen og han opplever sensuren 

som inngripende. Han peker på at samfunnet vi lever i og vår kultur er i liten grad utsatt for 

politisk og ideologisk sensur, men hevder at gjennom Facebook kan en kjenne på hvordan det 

føles å leve i regimer der slik sensur rammer demokratiet og ytringsfriheten (Eckblad, 

2016b). Videre i intervjuet sier Egeland at det er viktig å slå ned på alle former for sensur og 

meningskontroll. Han uttaler at ”i neste øyeblikk er det ikke bilder det handler om, men hva 

du mener” (Eckblad, 2016b).  
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6.september 2016 

Nyheten om at Tom Egeland ble utestengt fra Facebook gir ytterligere to treff i A-tekst dagen 

etter nyheten om det kom. Til sammen får jeg tre treff den 6.september 2016 og den siste av 

dem er en oppfølgingsartikkel til Dagens Næringslivs sak 5.september 2016 der Tom Egeland 

er intervjuet. I denne artikkelen er det derimot Facebook som uttaler seg gjennom 

plattformens nordiske kommunikasjonssjef Peter Münster. Han hevder at det ikke finnes 

regler mot kritikk av Facebooks retningslinjer og henviser til plattformens Community 

Standards. Videre forklarer Münster i generelle trekk om hvordan prosessen ser ut når 

innhold blir vurdert som tillatt innhold eller ikke. Han ønsker ikke å kommentere enkeltsaker, 

men holder seg til generelle forklaringer på hvordan Facebook opererer (Eckblad, 2016c).  
 
7.september 2016 

I A-tekst får jeg syv treff på denne datoen der alle bortsett fra én sak dreier seg om det 

samme, nemlig at en norsk redaktør for første gang er utestengt fra Facebook. Nettavisens 

redaktør, Gunnar Stavrum ble på samme vis som Tom Egeland utestengt fra Facebook i 24 

timer. Av de seks treffene i A-tekst som handler om dette, er en av dem Nettavisens egne 

artikkel om hendelsen. Artikkelen beskriver hvordan Stavrum samme uken skrev avisens 

leder med tittelen ”Facebook risikerer boikott og protester fra brukerne” (Stavrum, 2016). 

Lederen handlet om konsekvensene som kunne oppstå i etterkant av Facebooks sensur av 

krigsbildet fra Vietnam. Da Stavrum brukte sin private Facebook-profil til å dele 

lederartikkelen, ble innlegget fjernet og han ble utestengt fra Facebook i 24 timer (Holm, 

2016).  
 
8.september 2016 

Denne datoen får jeg 14 treff i A-tekst. Nyheten om at sjefredaktør i Nettavisen, Gunnar 

Stavrum, har blitt utestengt fra Facebook har skapt mange reaksjoner og disse utgjør hva de 

14 sakene dreier seg om. Blant annet finnes en sak fra Aftenposten der flere sentrale aktører 

uttaler seg, deriblant direktør i Stiftelsen Fritt Ord Knut Olav Åmås, ytringsfrihetsekspert 

Anine Kierulf, Tom Egeland og Gunnar Stavrum selv (Borud & Stokke, 2016). I denne 

artikkelen uttaler Stavrum blant annet at norske redaktører må erkjenne at de har fått en 

overredaktør. Facebok, hevder han, har blitt en svært viktig redaktør uten å inneha 

dømmekraften denne rollen krever. I tillegg mener han Facebook ikke er klar over hvilket 

ansvar en redaktørrolle innebærer (Borud & Stokke, 2016). Mens denne artikkelen er preget 

av stor skepsis til hvordan Facebook praktiserer sitt reglement og hvilken makt plattformen 
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har i form av redaksjonelle avgjørelser som tas, noen vil påstå vilkårlig, finnes det eksempler 

fra den andre siden av argumentet.  
 
På den samme dagen i samme avis uttaler Torgeir Waterhouse seg (Aldridge, 2016). Han er 

direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, og tar Facebook i forsvar, til forskjell fra de 

fleste andre aktørene i denne debatten. Det gjør han ved å vektlegge at Facebook er en global 

plattform. Han argumenterer for at det perspektivet Facebook bruker idet de håndhever sine 

regler, tar utgangspunkt i at mange av deres brukere ikke engang har hørt om Vietnamkrigen. 

Han er også opptatt av at man deltar på Facebook under visse vilkår og regler man som 

bruker er nødt til å forholde seg til. Videre i denne artikkelen går Waterhouse ut mot dem 

som har kalt Facebooks praksis for ”sensur”. Han synes det er interessant at fjerningen av et 

bilde omtales slik når Facebook har hatt enorm betydning for kommunikasjon og 

ytringsfrihet ute i verden (Aldridge, 2016).  
 
Blant de andre sakene fra denne datoen er det flere av dem som gjentar hverandre, og jeg har 

derfor valgt å ikke beskrive dem nærmere her. 
 
9.september 2016 

Som skrevet tidligere var det den 9.september 2016 at Aftenposten viet hele sin forside til å 

rette kritikk mot Facebook, og med Espen Egil Hansens åpne brev ”Kjære Mark” fikk saken 

langt mer oppmerksomhet enn tidligere. Det kom også av at Aftenpostens utspill førte til en 

internasjonal mediedekning av saken. Denne datoen gir 103 treff i A-tekst, og flere av sakene 

er like hverandre. Derfor har jeg valgt å redegjøre for de ”store overskriftene” denne dagen 

for å gi et bilde av hvordan mediedekningen av saken foregikk 9.september 2016.  
 
”Kjære Mark” 

Den første saken som kommer opp på denne datoen er Aftenpostens ”Kjære Mark” (Hansen, 

2016). Brevet ble publisert både i Aftenpostens papirutgave, samt på nett. Innlegget ble ikke 

lagt bak noen betalingsmur, så hvem som helst fikk tilgang på saken. ”Kjære Mark” er 

skrevet av sjefredaktør i Aftenposten, Espen Egil Hansen. I brevet går han hardt ut mot 

Facebook og etterlyser at plattformen utviser skjønn i sin vurdering av tillatt og ikke tillatt 

innhold. Dette utspillet førte i stor grad til at debatten nådde internasjonal presse og at flere 

viktige aktører som statsminister Erna Solberg kom på banen.  
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Internasjonal oppmerksomhet 

I tillegg til at ”Kjære Mark” vakte oppsikt både i Norge og internasjonalt, var Aftenpostens 

forside den 9.september 2016 etter hvert også mye omtalt. Denne artikkelen i Dagbladet 

beskriver hvordan Aftenposten den 9.september 2016 bidrar til at mektige aktører som Erna 

Solberg involverer seg i diskusjonen. Aftenposten byttet ut sin egen logo med Facebook sin 

ikoniske ”F”-logo, og forsiden var dekket av fotografiet som Facebook nektet å tillate på sin 

plattform. Det fikk også internasjonale redaksjoner som TIME og The Guardian til å omtale 

saken (Hanstveit, 2016).  
 
Også Aftenposten skriver en sak denne dagen om hvordan brevet fra deres sjefredaktør har 

blitt lagt merke til internasjonalt. I artikkelen vises det til at verdensberømte redaksjoner som 

CNN, New York Times og Washington Post diskuterer Espen Egil Hansens utspill. I tillegg 

til amerikanske medier, har britiske BBC, samt russiske, franske og australske medier plukket 

opp saken. Også i Sverige, India, Taiwan og Finland kommenterer debatten (Eriksen & 

Skogstrøm, 2016). 
 
Erna Solberg tar del i debatten 

I denne artikkelen fra Aftenposten vises det til et Facebook-innlegg der Erna Solberg 

publiserer bildet av Kim Phuc som rømmer fra napalm-bombene i Vietnam (Nordby & 

Færaas, 2016). Solberg publiserte bildet i etterkant av Espen Egil Hansens ”Kjære Mark” 

(2016). I Facebook-innlegget, som Aftenposten har inkludert i sin artikkel, skriver Solberg at 

hun setter pris på arbeidet Facebook gjør for å stanse innhold som viser vold og overgrep. 

Hun skriver om viktigheten av at alle bidrar med det arbeidet, men hevder allikevel at 

Facebook gjør en feil ved å sensurere bilder som det av Kim Phuc fordi det bremser 

ytringsfriheten. I artikkelen kommer det også frem at andre politikere med sine daværende og 

nåværende ulike ministerposter har vist sin støtte ved å dele bildet. Blant dem finnes 

utenriksminister Børge Brende, helseminister Bent Høie, arbeidsminister Anniken Hauglie, 

fiskeriminister Per Sandberg, kommunalminister Jan Tore Sanner, kunnskapsminister 

Torbjørn Røe Isaksen og kulturminister Linda Hofstad Helleland (Nordby & Færaas, 2016). 
 
Erna Solbergs bilde fjernes 

Bare timer etter det ble meldt om at Erna Solberg hadde meldt seg på debatten ved å 

publisere Facebook-innlegget som inneholdt fotografiet av ”napalm-piken”, ble det fjernet 

(Zakariassen m.fl., 2016). Innlegget kritiserte Facebook for at fotografiet var fjernet fra andre 

profiler på nettsamfunnet, og fremmet viktigheten av å ikke utføre handlinger som kan 
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bremse ytringsfriheten. I denne artikkelen kommer det fram at en talsperson for Facebook har 

sendt en e-post til NRK der vedkommende skriver at det er utfordrende å skille mellom 

”godkjent og ikke godkjent nakenhet” (Zakariassen m.fl., 2016). Videre skriver talspersonen 

for Facebook, som ikke er navngitt, at Facebook anerkjenner fotografiets ikoniske status, men 

mener det er vanskelig å lage et skille mellom å tillate et bilde av et nakent barn i ett tilfelle 

og ikke i andre. Uttalelsen går videre ut på at plattformen ønsker å skape en trygg og 

respektfull opplevelse for sitt globale samfunn, og at forbedring av retningslinjene stadig 

pågår. 
 
Redaktørforeningen presser Facebook 

Kort tid etter at Erna Solberg fikk sitt innlegg fjernet fra Facebook, kom en 

nyhetsoppdatering på NRK på nett, der det meldes at Norsk Redaktørforening har tatt kontakt 

med internasjonale presseorganisasjoner for å legge press på Facebook i denne situasjonen 

(NRK, 2016) 
 

Generalsekretær i Norsk Redaktørforening, Arne Jensen, uttaler seg og beskriver at Facebook 

har gått fra å være en distributør av innhold til å bli en overredaktør i denne saken. Han har 

oppfordret andre redaktører og presseorganisasjoner til å holde debatten levende, slik at 

Facebook opplever et press (Journalisten, 2016).  
 
Facebook snur om Vietnambildet 

Om kvelden den 9.september 2016 skriver Facebook en uttalelse der de forklarer at de har 

besluttet å tillate fotografiet. Det begrunnes med at bildets historiske betydning og verdien av 

å dele det, veier tyngre enn å beskytte samfunnet ved fjerning. Facebook forklarer ytterligere 

at de skal justere mekanismene som har hindret deling av bildet hittil. Facebook avslutter 

med å fortelle at de vil forbedre sine retningslinjer, og sørge for at de fremmer ytringsfrihet 

og holder nettsamfunnet trygt (Hagen m.fl.2016).  
 
10.september 2016 

Den siste datoen for søket i A-tekst gir 32 treff. Mange av sakene som utgjør resultatet bærer 

preg av å oppsummere de siste ukens hendelser, særlig i forbindelse med at Facebook har 

gjort snudd. Mange av sakene melder om Facebooks snuoperasjon. Det er også noen av 

treffene som er lengre kommentarer omkring debatten som har vært og hva lærdommen kan 

sies å være. Jeg har valgt å gjengi hovedpoengene fra to av dem. 
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Gigantenes makt 

Denne saken er en lederartikkel i Bergens Tidende som diskuterer utfordringene som følger 

idet internettselskaper får rollen som globale over-redaktører. Innlegget reflekterer rundt 

hvordan norske mediebedrifter har gjort seg avhengige av Facebook for å formidle 

journalistikk og debatt. Innlegget problematiserer videre hvordan Facebooks sensur er 

fundamentalt i strid med internetts åpne og frie struktur. Det legger også vekt på at brukere av 

slike plattformer har stor makt, og bør benytte den slik at overtramp som sensuren av 

“Napalm-piken” ikke skjer igjen (Bergens Tidende, 2016). 
 
Erna vant over Facebook 

VG har på denne datoen en lederartikkel på nett som starter med en konklusjon, nemlig at 

Erna Solberg “vant over Facebook”. Den legger dermed opp til en ny debatt, nemlig å få 

gigantene til å betale skatt. Dette innlegget viser hvordan man kan anse debatten om 

Facebook og “napalm-piken” som avsluttet, men hvordan tematikken er like aktuell og bør 

debatteres videre. Innlegget roser Solberg for hennes engasjement i debatten, og hevder hun 

har bidratt til å sette dagsorden når det gjelder ytringsfrihetens status i globaliseringens 

tidsalder. Videre tar saken opp hvordan globale aktørers makt er nødt til å møte motmakt. Det 

hevdes at Facebook ikke er en redaktør for norske medier, og at samfunnsutviklingen er 

avhengig av at norske redaktører beholder redaktøransvaret. Dette ansvaret innebærer, i følge 

innlegget, å bevare sterke og uavhengige redaksjonelle miljøer. Til slutt diskuterer artikkelen 

viktigheten av at globale aktører som Facebook og Google også betaler skatt, da de tjener 

mye penger i det norske markedet. Dette legges frem som en oppfordring til Solberg om å 

fortsette debatten i håp om endring (VG, 2016). 
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6.2 Vedlegg 2: Fremgangsmåte for retorisk analyse, steg 

for steg 
1.  Tittel på tekst 

a.     Kort om hva teksten handler om, forfatter 

b.     Hvor er den publisert, når, hovedargument 

c.     Eventuelt sjanger 

2.  Retorisk situasjon 

a.     På hvilket tidspunkt kom denne teksten (både med tanke på debatten som helhet, 

men også i forhold til de andre tekstene i analysen) 

b.     Retorisk situasjon  

3.  Bruk av retoriske virkemidler i teksten (identifisere, forklare og gi eksempler på 

hvordan de tre overtalelsesmidlene tas i bruk i tekstene, hvilke som er fremtredende/mindre 

fremtredende) 

a.     Ethos (+ målgruppe) 

b.     Logos 

c.     Pathos 

4.  Oppsummering av analysen av den enkelte tekst 

a.     Hvilke retoriske virkemidler har forfatteren brukt for å fremme sine argumenter?  
 

 

 
 


