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Prolog 
 

 
 
 
Med en rask sving ut av den mørke cafeen tok jeg fart og vendte ut på den våte 
asfalten. Det var en festival utenfor, med folk som danset og sang høyt i falske toner. 
Jeg undret meg hvordan et varmt og lite lokalsamfunn som dette også kan bære på 
individer som med rolig stemme forteller meg at jøder konspirerer om å ta over den 
norske stat. At journalister og sosialister har en mindre amygdala i hjernen, som gjør 
at de ikke reagerer på fare. Jeg undret meg over at det egalitære velferdssamfunnet 
Norge har formet individer til en overbevisning om at vi lever i et politisk diktatur som 
kontrollerer mediene, skolesystemet – og menneskers tanker. Tillitssamfunnet jeg 
elsker, som de ikke tror på.  
 
Han er en av de få som ikke er hjernevasket, bedøvet og blind. Han vet at han har fått 
et spesielt ansvar, til å vekke andre opp. For å advare. For å redde dem. Han som alle 
de andre informantene, tusler ut på gaten noen minutter etter, og går ned i motsatt 
retning. Forsvinner i mengden. Alle har fortalt det samme. Med varierende styrke, 
men likevel den samme fortellingen. Fortellingen om krigen som kommer, som bare de 
vet om. Som nå foregår i et virtuelt univers, men som snart kommer til den virkelige 
verden. De gruer seg. De ønsker det ikke. De tenker på sine barn og barnebarn. 
Derfor skriver de. De skriver hardt og brutalt, med store ord og symboler som de 
håper vekker følelser i folk. Kanskje noen reagerer. Kanskje noen våkner, bare litt. 
For det er det eneste de kan gjøre. De ville aldri gjort noe mer, det er for sent for dem. 
Men det er kanskje ikke for sent for våre barn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
’ 
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Sammendrag 
 
Denne oppgaven tar for seg virkelighetsforståelsen til avsendere bak hatefulle ytringer i 

Norge, gjennom narrativ analyse av 15 kvalitative dybdeintervjuer. Informantene har til felles 

at de har brutt en grense og blitt sensurert i offentlig diskusjonsfora på nett, i kraft av at 

ytringen var av rasistisk, diskriminerende eller hatefull karakter. Med en pragmatisk 

tilnærming til hatefulle ytringer som konsept, fokuserer jeg på hvordan ytringene forstås og 

tolkes av avsendere selv. Gjennom narrativ analyse ønsker jeg videre å vise hvordan 

informantene anvender narrativer i sin virkelighetsorientering. Formålet er å undersøke 

hvordan narrativer inspirerer og motiverer til hatefulle ytringer, og hvordan disse narrativene 

brukes for å gi ytringene mening.  

 

Analysen viser hvordan informantenes virkelighetsforståelse kan forstås som et motnarrativ 

mot samfunnets kulturelle og sosiale normer. Motnarrativet har fått navnet “Kampen om 

sannheten“ - en tittel som oppsummerer både motivene bak de sensurerte kommentarene, men 

også den bredere virkelighetsforståelsen som ytringene er forankret i. Det er en fortelling som 

gir dypere innsikt i prosessen opp mot publiseringen av ytringene, og viser hvordan disse 

ytringene legitimeres og holdninger nøytraliseres.  

 

Motnarrativet forstås i studien som både et refleksivt og strukturelt produkt. På den ene siden 

muliggjøres det gjennom informantenes selvpresentasjon og bruk av diskurser. På den andre 

siden konstituerer informantenes refleksive fortellerprosess et helhetlig narrativ som kan 

tolkes strukturelt, gjennom hvordan det er bygget opp gjennom et plott, karakterer og 

handlingssekvenser. I “Kampen om sannheten“ er plottet organisert rundt hvem som 

definerer, skjuler og manipulerer sannheten, hvordan den undertrykkes, hvilke konsekvenser 

som følger av å skjule den, og til sist hvordan informantene går frem for å avdekke sannheten 

og forsøker å fremme den i kommentarfeltene.  

 
Avslutningsvis drøftes hvilke konsekvenser fortellingen om “Kampen om sannheten“ har. 

Informantenes absolutistiske forståelse av sannhet som konsept har flere implikasjoner som er 

uheldige i et demokratisk perspektiv. Motnarrativets konspiratoriske natur gjør at 

informantene lever “i en annen virkelighet“, som utfordrer muligheten til dialog og gjensidig 

forståelse. Sist men ikke minst, mener jeg at motnarrativet kan være konstituerende for 

fremtidige språkhandlinger, og i sin ytterste konsekvens inspirere til voldshandlinger.  
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Forord 
 

“Hva som i et land er sannhet, er i et annet løgn”, sa Ludvig Holdberg. Møtet med mennesker 

med en virkelighetsforståelse så forskjellig fra min egen, har vært en opplevelse som jeg vil ta 

med meg for resten av livet. Det har satt min sosiologiske nysgjerrighet og kompetanse i sitt 

rette element, og har gitt meg erfaringer som jeg ikke ville vært foruten. Jeg sitter igjen med 

nye perspektiver om fenomener som stadig aktualiseres gjennom små og store hendelser. Det 

har også vært faglig, fysisk og emosjonelt krevende over lenger tid. Jeg ville ikke klart det 

uten støtte fra personer som har hatt tro på meg og prosjektet. 

 

For det første vil jeg takke mine veiledere, Katrine Fangen og Karoline Andrea Ihlebæk. Takk 

for deres grundige gjennomlesninger, fleksible kafémøter og gode samtaler. Ikke minst, deres 

ærlige og konstruktive tilbakemeldinger i alle fasene av prosjektet.  

 

For det andre vil jeg rette en spesiell takk til Siv Elisabeth Bjerke, debattredaktør i Nettavisen. 

Uten henne ville jeg aldri fått tilgang til verken de sensurerte kommentarene eller 

informantene. Hennes hjelp har vært helt avgjørende for det endelige datamaterialet. 

 

Jeg er utrolig heldig som har to fantastiske foreldre som har støttet meg gjennom studieårene. 

Takk Pappa, for dine gjennomlesninger og faglige samtaler. Takk Mamma, for din 

oppmuntring og omsorg. Denne masteroppgaven ville ikke blitt til uten deres støtte. 

 

Sist men ikke minst, ville jeg aldri ha klart dette uten det mennesket som betyr mest av alt, 

min forlovede Young. Takk for at du har vært der for meg gjennom hele prosjektet. Takk for 

at du har vært så forståelsesfull og gitt meg så mye kjærlighet. Nå gleder jeg meg til å være 

oss to igjen, uten masteroppgaven på slep.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
VI 

Innholdsfortegnelse 
 

INTRODUKSJON	...........................................................................................................................................	1	
BAKGRUNN FOR PROSJEKTET .................................................................................................................. 1	
FORSKNINGSSPØRSMÅL ........................................................................................................................... 2	
METODE	...........................................................................................................................................................	4	
OVERORDNET DATAMATERIALE .............................................................................................................. 4	

Presentasjon av de utvalgte kommentarene .................................................................................... 4	
Utvalgskriterier ............................................................................................................................... 7	

FORSKNINGSSTRATEGI OG METODOLOGISK TILNÆRMING ...................................................................... 8	
Det dynamiske intervjuet ................................................................................................................. 8	

FORSKNINGSPROSESSEN .......................................................................................................................... 9	
Innledende intervjuer og portvoktere .............................................................................................. 9	
Rekrutteringsprosessens fire faser .................................................................................................. 9	

TILLIT OG TILGANG ................................................................................................................................ 10	
Intervjuerrelasjonen ...................................................................................................................... 11	
Rolletaking og mellommenneskelig dynamikk .............................................................................. 12	

KODING .................................................................................................................................................. 13	
FORSKNINGSETISKE BETRAKTNINGER ................................................................................................... 14	

Konfidensialitet ............................................................................................................................. 14	
Validitet ......................................................................................................................................... 14	

TEORI	..............................................................................................................................................................	16	
HVA ER HATEFULLE YTRINGER? ............................................................................................................ 16	

Hatefulle ytringer fra et retorisk perspektiv ................................................................................. 18	
Hatretorikkens	etos,	logos	og	patos	....................................................................................................................................................	18	

Kunnskap om avsendere av hatefulle ytringer .............................................................................. 19	
NARRATIV ANALYSE SOM TEORETISK TILNÆRMING ............................................................................. 21	

Begrepsdefinisjon .......................................................................................................................... 22	
ULIKE TILNÆRMINGER TIL NARRATIV ANALYSE ................................................................................... 23	

1) Det narrative innholdet ............................................................................................................ 24	
2) Den narrative form ................................................................................................................... 24	

FIRE ULIKE TYPER NARRATIVER ............................................................................................................ 25	
STRUKTURELLE NARRATIVER	..........................................................................................................	29	
INFORMANTENES KONSTRUKSJON AV STRUKTURELLE NARRATIVER ................................................... 29	

Masternarrativet: Den hegemoniske diskursen ............................................................................ 29	
Motnarrativet: ”Kampen om sannheten” ..................................................................................... 29	

AVSENDERNES REFLEKSJONER RUNDT DEN SENSURERTE KOMMENTAREN	..........	33	
MOTTAGELSE OG REAKSJONER .............................................................................................................. 33	

Refleksjoner rundt sensurering ..................................................................................................... 34	
NØYTRALISERINGSTEKNIKKER OG KOMMENTARENS PLASS I OFFENTLIGHETEN .................................. 35	
LEGITIMERING AV ORD OG UTTRYKK I KOMMENTAREN ........................................................................ 37	

1) Lykkejegeren ............................................................................................................................. 37	
2) Landssvikeren ........................................................................................................................... 38	

MAKTHAVERNE	.........................................................................................................................................	42	
DE MAKTSYKE POLITIKERNE ................................................................................................................. 42	

1) Avstand til folket ....................................................................................................................... 43	
2) Avmakt ...................................................................................................................................... 43	
3) De svake lederne ....................................................................................................................... 45	
4) Maktovertagelse ........................................................................................................................ 46	

 
 



 
VII 

DE KORRUPTE MEDIENE ......................................................................................................................... 47	
Politikernes påvirkning på mediene .............................................................................................. 48	

1)	Utilsiktet	påvirkning	............................................................................................................................................................................	48	
2)	Tilsiktet	påvirkning	..............................................................................................................................................................................	49	

DEN FREMMEDE	........................................................................................................................................	52	
ISLAMOFOBI OG KULTURELL RASISME .................................................................................................. 52	

Forståelse av muslimer som sosial gruppe ................................................................................... 53	
Forståelse	av	muslimers	kultur	.............................................................................................................................................................	53	
Forståelse	av	muslimers	lojalitet	..........................................................................................................................................................	54	

Narrativ om islamisering .............................................................................................................. 55	
ANTISEMITTISME OG BIOLOGISK RASISME ............................................................................................ 57	

Konspirasjonen om jødene ............................................................................................................ 58	
Lojalitet	og	tilhørighet	.............................................................................................................................................................................	58	
Trussel	mot	suverenitet	............................................................................................................................................................................	60	

YTRINGSDIKTATURET	...........................................................................................................................	62	
YTRINGSFUNDAMENTALISME ................................................................................................................ 62	

Ytringsdiktaturet ........................................................................................................................... 63	
PERSONLIG NARRATIV: OFFERROLLEN .................................................................................................. 64	

Rasismekortet ................................................................................................................................ 64	
Syn på ”rasismeparagrafen” og hatefulle ytringer ...................................................................... 65	

BORGERKRIGEN	........................................................................................................................................	69	
NARRATIV OM FREMTIDIG KONFLIKT .................................................................................................... 69	

Fra resolusjon til handling; syn på voldsbruk .............................................................................. 71	
ALTERNATIVE MEDIER	.........................................................................................................................	76	
DEN ALTERNATIVE SFÆRE ..................................................................................................................... 76	
VEIEN INN I DET ALTERNATIVE .............................................................................................................. 78	

Form og innhold ........................................................................................................................... 78	
ALTERNATIVE MEDIER SOM FORTOLKENDE FELLESSKAP ..................................................................... 81	
HVEM EIER SANNHETEN? OM REKONSEPTUALISERING AV FAKTA ........................................................... 83	
VARSLEREN	.................................................................................................................................................	86	
MÅL OG MOTIVER ............................................................................................................................. 86	

Mål 1: Budskap om sannhet .......................................................................................................... 86	
Mål 2: Budskap om oppvåkning ................................................................................................... 87	

MOTIVASJON OG METODER ........................................................................................................... 87	
Følelser som metode ..................................................................................................................... 87	
Provokasjon som metode .............................................................................................................. 88	

PERSONLIG NARRATIV; VARSLERROLLEN ............................................................................................... 91	
Beskrivelse av rollen ..................................................................................................................... 91	
Fortellingen om de opplyste .......................................................................................................... 92	
Den nakne keiseren ....................................................................................................................... 93	

VARSLERROLLENS MASKULINE FORANKRING ....................................................................................... 94	
Kvinnebeskytterparadokset ........................................................................................................... 96	

KAMPEN OM SANNHETEN	....................................................................................................................	98	
KAMPEN OM SYMBOLSK MAKT .............................................................................................................. 98	

Appell gjennom konspiratorisk overbevisning .............................................................................. 98	
SANNHETEN SOM SOSIALKONSTRUKTIVISTISK KONSEPT ...................................................................... 99	

Sannhetens demokratiske konsekvenser ...................................................................................... 100	
Å LEVE I FORSKJELLIGE VIRKELIGHETER ............................................................................................ 101	
OM VEIEN VIDERE ................................................................................................................................ 103	
 
 
LITTERATUR ....................................................................................................................................... 106	



 
VIII 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1 

INTRODUKSJON 

Bakgrunn for prosjektet 
De siste to tiårene har man sett en oppblomstring av høyreradikale holdninger i Europa, 

parallelt med en voksende politisk innflytelse fra høyrepopulistiske partier. I takt med 

demokratisering av internett og informasjonsteknologi, har man samtidig sett at en økende 

utvikling av støtende og diskriminerende ytringer har blitt en del av ytringsmangfoldet på 

nett. Selv om internett har åpnet debatten for befolkningen og gitt muligheter for demokratisk 

deltagelse, har det samtidig medført at radikale og ekstreme holdninger kanaliseres inn i 

debattfora, kommentarfelt og sosiale medier. Som konsekvens blir menneskene som bærer 

disse ideene synliggjort i offentlige rom i større grad enn tidligere. Såkalte ”hatefulle 

ytringer” blir mer tilgjengelige, synlige, vedvarende og allmenngjort på en annen måte enn 

tradisjonell hatprat ”offline” (Brown 2017). Dette medfører at kjørereglene i ytringsrommet 

blir mer restriktive, gjennom en dialektikk mellom offentlig lovgivning og nettavisers egne 

modereringsreglementer. Dagbladets nedstenging av kommentarfeltet og Nettavisens nye 

retningslinjer i 2016 illustrerer dette. Møtet mellom den radikale oppblomstringen og den 

raske teknologiutviklingen utfordrer klassiske idealer om ytringsfrihet. Det har reist spørsmål 

om ytringsansvar og hvorvidt det bør eksistere grenser for ytringsfrihet for å verne utsatte 

gruppers integritet og følelse av verdighet. Men det har også reist spørsmål om 

ytringsrommet, hva som definerer det og hvem som blir invitert med inn til å delta.  

 

På tross av at hatefulle ytringer er et svært omdiskutert tema både i forskning og 

samfunnsdebatt er kunnskapen begrenset, spesielt i en norsk kontekst. Fram til nå har 

forskningsfokuset primært vært rettet mot mottakerne av hatprat på nett, mens forskning på 

avsenderne er per i dag svært mangelfull (Hagen 2015:110). Denne masteroppgaven ønsker å 

bidra til kunnskapsbehovet om avsendere av hatefulle ytringer på nett i Norge. Informantene 

har til felles at de har brutt en grense og blitt sensurert i offentlig diskusjonsfora på nett, i 

kraft av at ytringen var av rasistisk, diskriminerende eller hatefull karakter. Studien er en del 

av et overordnet forskningsprosjekt for Universitetet i Oslos ”Senter for 

ekstremismeforskning” (C-Rex) ved navn ”The Origins, Expressions, and Boundaries of 

Hate: Xenophobia in Norway and the UK”.  
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Forskningsspørsmål 

Avsendere av hatefulle ytringer blir ofte mystifisert og demonisert, med ord som ”trollere” og 

”hatere”. Det er heller ikke så rart, ettersom det er de skriftlige kommentarene vi leser om. 

Når man imidlertid leser kommentarene utenfor sin kontekst og kun kan dra slutninger fra det 

rent skriftlige, ser man ikke språkhandlingene i sammenheng. Utgangspunktet for denne 

studien vært den sensurerte kommentaren. Jeg har ønsket å få en bedre forståelse av de 

oppfatningene og begrunnelsene som ligger til grunn for ytringens form og innhold, og hva 

som gjør at avsenderne velger å publisere dem. Det har vært en spennende reise fra å 

undersøke kommentarene i sin opprinnelige form, til å møte menneskene bak og den 

virkeligheten som ytringene strømmer ut ifra. Gjennom en analyse av 15 dybdeintervjuer har 

jeg ønsket å besvare et overordnet forskningsspørsmål, bestående av to underspørsmål: 

 
 

Hvordan kan virkelighetsforståelsen til avsendere bak hatefulle ytringer forstås gjennom 

narrativer og narrativ analyse? 

1. Hvilke legitimeringsstrategier benyttes for å forsvare kommentarene? 

2. Hvilke motivasjonsfaktorer ligger bak kommentarene? 

 
 

Narrativer er det gjennomgående fokuset i denne oppgaven. Det er et resultat av det 

dialektiske forholdet mellom teori og data; det er valgt både med hensyn til at informantenes 

beskrivelser hadde en narrativ form, men også fordi jeg mener at narrativ analyse egner seg 

godt til å fange deres virkelighetsforståelse og deres legitimering av den sensurerte 

kommentaren. Gjennom denne tilnærmingen ønsker jeg å vise hvordan informantene bruker 

narrativer i sin virkelighetsorientering. Formålet er å vise hvordan narrativer inspirerer og 

motiverer til hatefulle ytringer, og hvordan disse brukes til å gi dem mening. Som resultat har 

jeg generert et overordnet narrativ som konstituerer, produserer og legitimerer den hatefulle 

ytringen. Hovedfokuset er altså i sum å vise hvilke narrativer som knyttes til ytringen, og 

deretter vise avslutningsvis hvordan disse narrativene gir en økt forståelse av selve fenomenet 

og hvilke dilemmaer det skaper i møte med ytringsfriheten.  
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METODE 

Overordnet datamateriale 
Det totale datamaterialet består av primærdata, sekundærdata og supplerende data. 

Primærdata utgjør grunnlaget for analysen, og består av 15 dybdeintervjuer, herunder 11 

personintervjuer, tre telefonintervjuer og ett intervju over e-post. Informantene er plukket ut 

basert på det Frøystad (2003:43) kaller temadefinert univers, der informantene deler en 

bestemt egenskap. Utgangspunktet har vært at de har skrevet en ytring i et kommentarfelt 

knyttet til en nyhetssak, som senere har blitt slettet av mediehusets moderatorer grunnet brudd 

på deres retningslinjer for ytringskultur. Kommentarene har til felles at de innebærer en 

stigmatisering, sjikanering eller stempling av en sosial gruppe basert på etnisk, religiøs eller 

(fler)kulturell tilhørighet. Personintervjuene ble foretatt på ni forskjellige steder i landet, med 

stor geografisk spredning. Telefonintervjuene ble utført grunnet spesielt vanskelig reisevei, 

mens e-post intervjuet ble foretatt etter ønske av informanten. 

Sekundærdata viser til selve kommentarene som intervjuene er basert på. Jeg har mottatt over 

4000 kommentarer som ble slettet fra Nettavisens kommentarfelt i 2016. Av disse møtte 300 

utvalgskriteriene, der 13 ble intervjuet. To informanter ble valgt fra sensurerte kommentarer 

fra Dagbladets Facebook-side. Den slettede kommentaren som diskuteres under intervjuet ses 

opp mot hvordan informantene subjektivt posisjonerer seg og produserer mening i forhold til 

dette materialet. Videre har mange informanter vist entusiasme over prosjektet og har sendt 

meg supplerende data. Eksempelvis egenproduserte dokumenter, brent disk, filer med lagrede 

kommentarer, samt linker til diverse nettsteder. Denne formen for data har blitt nedprioritert, 

men har likevel bidratt til helhetsinntrykket i analysen.  

Presentasjon av de utvalgte kommentarene 
De sensurerte kommentarene ble skrevet i perioden januar til september 2016, i kjølevannet 

av flyktningkrisen som skapte nye innvandringsbølger til Norge. Kommentarene har blitt 

valgt ut ifra budskap eller formulering. Det innebar en selektiv utvelgelse, der kommentarer 

som innebærer grovt språk, metaforer, krigsretorikk og henvisning til konspirasjonsteorier har 

blitt prioritert. Sist men ikke minst, ønsket jeg å undersøke kommentarer med en viss type 

retorikk og argumentasjon. Informantenes sensurerte kommentarer vises i tabell 1, der 

interessante utsagn er markert med uthevet skrift. 
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Tabell 1. Sekundærdata: De sensurerte kommentarene 

INFORMANT  SENSURERT KOMMENTAR 

Bård  
(Bergen) 

Når det vi ser er en muslimsk invasjon, så er det vanskelig å ikke se på de som 
kommer som muslimer, det er jo stort sett unge sinte muslimske menn som 
kommer. 

Sondre  
(Sandefjord) 

Det er så sykt og kvalmt, at jeg ikke vet hva jeg skal tenke eller gjøre når jeg hører 
om dette... Det har ingenting overhodet med kjærlighet og ekteskap å gjøre! Dette er 
regelrette pedofile menn som utnytter fattige familier og barn, for å legitimt kunne 
bedrive systematiske overgrep mot barn, og på den måten tilfredsstille sine 
SINNSYKE møkkete seksuelle drifter! Og det her blir godkjent og akseptert av våre 
folkekjære venstrevridde landssviker politikere, som i all hast prøver å selge unna 
landet vårt og alle våre moralske vestlige verdier til disse forkvaklede muslimske 
lykkejegeren, som strømmer over grensene våre...! Motbydelige mennesker, med 
en skremmende forferdelig middelaldersk syyyk religion! Skammer meg over 
hvordan våre folkevalgte behandler oss nordmenn! Stå på frøken Listhaug, lurer på 
hva som skjer den dagen du ikke lenger står på barrikadene for oss?!?T 

Oddbjørn  
(Oslo) 

Hvis det blir bråk vil det trolig ikke finnes noen muslimer i landet. Vil tro at det er 
mange som sitter på gjerdet å venter på "startskuddet". Det er mange vanlige 
mennesker som er blitt dyktig lei av den uforsvarlige støtten til disse kriminelle som 
kaller seg "flyktninger". Ofte er de som har sympati for disse blitt lurt av korrupte 
mennesker i politikken, i media og av NGOer. 

Daniel  
(Drammen) 

Hadde vi beholdt jødeparagrafen i grunnloven. Så hadde vi sluppet å høre på 
jamringene til disse stakkars jødene hele tiden. Det er så synd på jødene ingen har 
det så fælt som dem. Selv om de topper statistikken på innflytelse og inntekt i alle 
landene de har invadert. Vi kan ikke en gang lære om andre verdenskrig uten om å 
bli bombardert med jødepropaganda for hver andre setning. 

Erik  
(England) 

Det er muslimene som splitte oss. Deres tro er i konflikt med vestlige verdier 
som toleranse og frihet. Islam diskriminerer kvinner og vantro, og frihet til en 
muslim er total underkastelse til Allahs vilje. De tror også at resten av 
menneskeheten må bli tvunget til å bli muslim og leve under sharia lov. 

Jarle  
(Jæren) 

Kanskje vi i vesten skal slutte å håndhilse på muslimer, og begynne med steining av 
muslimer. Da få de det jo slik de vil overfor vestlig kultur og kvinner 

Niklas  
(Notodden) 

«Vanlig NORSK folkeskikk å ønske folk god tur når de skal reise. Så mye eder og 
galle disse to har gulpet opp må dem tåle såpass, Så GOD TUR KREKET og ta 
gjerne styggen Batti med deg, Meling også forresten.» 
  
«spray dem med grisefett når de kommer med truslene sine.» 
  
«å slike møkkamennesker vil enkelte ukritisk slippe inn i sitt nabolag?????? naive 
idioter vi har nok slike som vi har om vi ikke skal importere søpla og.» 
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Ulrik  
(Ullevål) 

Vet du hva som er DUMT? Det er å presentere denne type nyheter og samtidig 
tåkelegge det alle lurer på, nemlig ha slags folk dette er. Så lenge media underslår 
disse opplysningene, er det vår soleklare rett å spekulere. Lik det eller ikke. 
Snakk til media. 

Torstein  
(Tromsø) 

Herrefolket er våre nye landsmenn (berikelsen) som kommer fra et land som de må 
"flykte" fra. Når de så kommer hit, gjør de alt for at vi skal innføre det samme 
systemet de "flyktet" fra. Landssvikerne er det naive idiotene av etniske nordmenn 
som gjør alt for å hjelpe disse "flyktningene". 

Arne  
(Asker) 

Mediene skjuler sannheten om immigrantene for oss nordmenn. De skjuler 
sannheten for de som kjøper avisene deres, det er dumt og det vises temmelig godt på 
salgskurvene deres. 

Terje  
(Tromsø) 

Muslimene holder koken og trener til å oppfylle koranens påbud om å utslette alle 
ikke-muslimer! 

Birger  
(Bergen) 

Helvetes krapyl. Det nye Norge. Det går til helvete for våre barn, og det er AP's 
skyld. 

Sigurd  
(Sandnes) 

Ser ikke "flyktninger". Ser kun en hel hær av KUJONER som har flyktet fra sitt 
land som de ikke vil forsvare mot fremmede som vil voldta deres mødre søstre og 
døtre. Voksne menn i stridsdyktig alder rømmer "med halen mellom bena", og 
forteller tåredryppende historier og løgner. Disse blir innplassert på hoteller, og sitter 
der og venter på at andre skal ordne opp i kaoset som er i deres land. De er for feige 
til å være med selv. KUJONER er feiginger som overlater forsvaret av sin familie og 
land til andre. KUJONER er folk som rømmer langt bort fra familien, som de lar i 
stikken, bare de redder eget skinn. Slike KUJONER har vi ikke plass til her i 
landet. 

Mats  
(Dønna) 

Islamismen er vår tids nazisme! En jævla bevegelse med en svært farlig ideologi! 
Islam må aldri bli så mektig i Norge at den påvirker den norske samfunnsutviklingen. 
Hittil ser det svært dårlig ut, da landets største parti har en ungdomsleder og en 
nestleder som er muslimer. 

Runar  
(Rogaland) 

MYE reddere for MUSLIMENE enn for RUSSERNE. Så lenge noen driver og 
importerer folk med en ideologi som går ut på å fjerne de som ikke tror på 
deres IDEOLOGI fra jordens overflate, sier det seg selv at disse folkene ikke er til 
å snakke til og med, men det kan en med Russerne. Politiets Sovende Tjenester har 
tydeligvis ikke fulgt med i timen, når det gjelder Muslimenes gjørende rundt 
omkring i landet . De tåler jo engang ikke å se en jentekropp, med en skjørtekant som 
er nærmere en himmel de selv aldri kommer til, uten at det skal voldtas. De 
holdningene disse storforlangende , importerte voldtektsforbryterne bringer med 
seg, er ikke forenlig med Demokratienes fredelige sameksistens. Det finnes vel 
knapt ett land der det finnes mange muslimer og andre religioner, der de lever i 
fredelig sameksistens. Over alt der det er muslimer, er det bråk. Andre kan også 
bråke, men ikke på den måten som denne brutale banden står for.  
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Utvalgskriterier  
Det er flere aspekter ved kommentarene som gjorde at nettopp disse ble valgt i utvalgs-

prosessen. For det første er de plukket ut fordi mange av ordene er adjektiver og substantiver 

som inneholder et negativt fortegn. Typiske eksempler er når Bård bruker ordet ”helvetes 

krapyl”, Runar ”brutale banden”, Sondre ”muslimske lykkejegeren” eller Niklas 

”møkkamennesker” for å beskrive enten asylsøkere, innvandrere eller muslimer.   

 

For det andre har ord som inngår som krigsretorikk blitt prioritert, fordi de gir uttrykk for en 

konfliktorientert virkelighetsoppfatning med tydelige fiendebilder. Eksempler er ord som 

”invadert” hos Daniel, ”landssviker” og ”barrikadene” hos Sondre, ”nazisme” hos Mats og 

”herrefolket” hos Torstein. Når slik krigsretorikk settes i sammenheng med standpunkter om 

minoriteter eller innvandring, synliggjøres nye aspekter som kan gi pekepinn på 

underliggende meningsstrukturer.  

 

Andre kommentarer kvalifiserte fordi det inneholdt et budskap som fremhevet etniske eller 

kulturelle minoritetsgrupper som enten truende, kriminelle, perverse eller skitne. Disse 

kommentarene omhandlet gjerne et budskap om islamisering, kulturkonflikt, korrupsjon eller 

intoleranse. For eksempel når Erik hevder at menneskeheten blir ”tvunget til å bli muslim og 

leve under sharialov” eller Terjes med ”koranens påbud om å utslette alle ikke-muslimer”, så 

viser begge til idéer som er rådende innenfor etablerte konspirasjonsteorier.  

 

Videre inneholder kommentarene retoriske språkteknikker som jeg ønsket å undersøke 

nærmere. Blant annet er følelsesargumentasjon hvor avsenderen appellerer til mottakerens 

medfølelse en populær argumentasjonsstrategi. Det andre er trusselargumenter, som 

Oddbjørns henvisning til ”startskuddet”. Sist men ikke minst, har etosretorikk som ønsker å 

svekke politikere eller medias troverdighet vært av interesse, fordi det synliggjør relevante 

maktaspekter tilknyttet fenomenet. Mange kommentarer koblet innvandringskritikk med 

antielitisme, med hint om en kobling mellom medier og politikere. Eksempelvis Ulrik: ”Så 

lenge media underslår disse opplysningene, er det vår soleklare rett å spekulere”. 
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Forskningsstrategi og metodologisk tilnærming 
Med en abduktiv forskningstilnærmingen har hovedformålet vært å produsere analyser som 

bygger på forståelse (Kvale og Brinkmann, 2015:224). Gjennom et dialektisk forhold mellom 

teori og data har jeg startet i den sosiale verden som informantene lever i, for deretter å 

utvikle vitenskapelige konsepter på bakgrunn av deres refleksjoner. Ifølge Lucas (2014) kan 

studier av ”hate speech online” tilnærmes på tre vitenskapelige måter. For det første ”real 

time monotoring and mapping”, for det andre ”retrospective monotoring and mapping” og 

endelig ”discourse and content analysis”. Min forskningsstrategi faller under den tredje 

tilnærmingen, der man analyserer ytringen innenfor dens sosiale, kulturelle og politiske 

kontekst for å forstå de meninger, motivasjoner og ideologier som ligger til grunn for disse 

ytringene. Fokuset er ikke forekomsten av disse ytringene, men heller en forståelse av 

hvordan disse ytringene er konstruert (Lucas 2014:2).  

Intervjuene karakteriseres som semistrukturerte livsverdenintervjuer. Denne formen søker å 

innhente beskrivelser av informantens virkelighetsforståelse. Forskningsformålet er i første 

rekke å undersøke, beskrive og forstå. Formålet har altså ikke vært objektive data som skal 

generaliseres, men meningsfulle relasjoner som skal tolkes (Bugge 1998:12). Målet er å 

analysere forholdet mellom individers subjektive bevissthet og den sosiale virkelighet. Videre 

består tilnærmingen av et gjennomgående aktørorientert fokus. Informantene behøver ikke å 

identifisere med politiske partier eller ha tilknytning til etablerte grupper, og det er ikke et mål 

om å generalisere i forhold til bevegelser eller grupper generelt. Med fokuset på individer er 

formålet å vise hvordan ytringene er konstituert og legitimeres.  

Det dynamiske intervjuet 

Som intervjuer har jeg ført en eksplorativ intervjustil, med åpne og semistrukturerte intervjuer 

(Kvale og Brinkmann 2015:141). Det utforskende intervjuet har hatt en dynamisk karakter, 

med utgangspunkt i en lyttende rolle som stegvis har gått over til en mer aktiv intervjuerrolle. 

Den lyttende rollen innebærer å vektlegge informantens virkelighetsforståelse, mens egne 

oppfatninger holdes utenfor (Dalen 2004:37). Målet er en fritt flytende oppmerksomhet hvor 

man lytter på en fordomsfri måte, og lar informanten få beskrive sine opplevelser med egne 

ord (Fangen 2004:148). Jeg ønsket å se hvilke temaer de selv vektla uten at jeg grep inn i 

deres refleksjoner. En lyttende rolle kan gjøre at informantene opplever at man tar dem på 

alvor, som er hensiktsmessig for å vinne tillit i startfasen.  
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Mot slutten av intervjuet ble den lyttende intervjuerstilen forlatt til fordel for en dialektisk og 

aktiv tilnærming. I denne fasen av intervjuet var jeg opptatt av å ikke krenke informantene, 

spesielt da jeg spurte om de kunne fortelle om kommentaren de hadde skrevet. En slik 

konfronterende tilnærming kan både skape avstand og nærhet (Kvale og Brinkmann 

2010:188-189). På den ene siden bringes intervjuets konflikt- og maktdimensjoner i fokus. 

Dette kan informantene oppleve som truende, særskilt hvis de oppfatter at intervjueren 

representerer dem som holder dem nede. På den andre siden kan man få en dypere innsikt og 

nærhet, samtidig som man nærmer seg en dialogbasert samtale som gir en mer likeverdig 

relasjon. Den dynamiske strategien var fruktbar og informantene motsatte seg ikke en aktiv 

intervjuerrolle. Tvert imot virket det som at mange likte overgangen til en mer dialogbasert 

samtale, hvor de fikk muligheten til å mer aktivt forsvare egne synspunkter.  

Forskningsprosessen 
Innledende intervjuer og portvoktere 
Før datainnsamlingen foretok jeg innledende intervjuer med debattansvarlige i tre store 

norske aviser. De innledende intervjuene hadde to nyttige funksjoner. For det første 

informerte de meg om hvilke forberedelser jeg måtte gjøre før rekrutteringsprosessen. Et 

konkret råd var at jeg måtte ”google meg selv”. Informantene ville garantert søke meg opp for 

å vurdere forespørselen og hvorvidt jeg var til å stole på. Min tidligere bakgrunn som AUF-er 

var en del av min profil på internett, og ettersom jeg ikke visste hvor ytterliggående 

informantene ville være, valgte jeg å slette artikler om min politiske ungdomstid. Selv om 

artiklene var svært gamle, var det en risiko for at disse kunne begrense tilgangen til 

informanter, farge deres førsteinntrykk eller i verste fall utgjøre en trussel for egen sikkerhet. 

For det andre ledet de innledende intervjuene meg til det som skulle bli mine portvoktere til 

informanter. Dialogen med mediehusene gjorde til slutt at jeg inngikk avtale med Nettavisen, 

samt fikk hjelp fra Dagbladets moderatorer på Facebook.   

Rekrutteringsprosessens fire faser 
Rekrutteringsprosessen foregikk i fire faser. Den første fasen innebar at jeg fikk tilsendt 

kommentarer fra debattansvarlig ved mediehuset. Kommentarer fra Dagbladets Facebook-

side ble sendt til meg før de ble slettet av moderator i sanntid, mens kommentarer fra 

Nettavisen ble hentet ut fra en server som inneholdt samtlige slettede kommentarer fra januar 

til september 2016. Oversikten bestod av et Excel-dokument som viste over 4000 
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kommentarer, et datamateriale skjult fra offentligheten. Alle kommentarer som ble tilsendt 

bestod av krypterte ID-koder. Identiteten fikk jeg først vite etter at informantene hadde 

godkjent forespørselen.  

 

Den andre fasen bestod av evaluering og filtrering. Informantene ble plukket ut basert på 

budskapet eller formuleringen i den publiserte kommentaren. Etter å ha valgt ut det jeg anså 

som de groveste kommentarene av hatprat mot etniske og religiøse minoriteter, ble en filtrert 

oversikt sendt tilbake til mediehuset. Den tredje fasen bestod av at mediehuset tok kontakt 

med informantene gjennom deres offisielle profil, hvor personen enten godkjente eller avviste 

forespørselen. Hvis de samtykket ble korrespondansen videresendt direkte til meg. Den fjerde 

og avgjørende fasen bestod av at jeg tok kontakt med informanten gjennom min private e-

post, der jeg henviste til korrespondansen med mediehuset. Majoriteten godkjente 

forespørselen med det samme, mens et fåtall angret i etterkant. Informantene ble deretter ringt 

opp, hvor de fikk nødvendig informasjon om etiske hensyn og oppgavens innhold. Som 

resultat ble intervju avtalt, etterfulgt av intervjuer ulike steder i Norge.  

 

En slik strategi var fruktbar. For det første fikk jeg et datamateriale som varierte i innhold, 

kontekst, tidspunkt kommentaren ble skrevet og hvilke nyhetssaker den var forbundet med. 

Det andre som er viktig å nevne, er at strategien med at mediehusene tok kontakt på min 

vegne kan ha gitt meg tilgang til informanter jeg ellers ikke ville møtt eller fått godkjenning 

fra. Det at mediehusene ”gikk god for” meg, ga tilstrekkelig legitimitet i forespørselen. 

Ettersom rekrutteringsprosessen bestod av flere faser, gjorde denne filtreringen at jeg satt med 

informanter som var høyst aktuelle for min problemstilling.  

Tillit og tilgang  
Graden av tillit i intervjusituasjonen har direkte påvirkning på datamaterialet. Tidligere 

forskning viser at det er en utbredt mistillit mot politikere, journalister og forskere blant 

personer med høyrepopulistiske og høyreradikale holdninger (Jupskås 2015:17; 

Thorbjørnsrud 2011:213, Simonsen, Kjøstvedt og Randin 2009:9; Rydgren 2007:251). Det 

var dermed helt avgjørende at prosjektet ble presentert på en tillitsvekkende måte. 

Utfordringen var at prosjektet skulle vekke interesse, uten at jeg fremstod som en aktør for 

etablerte forskningsmiljøer. 
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Mine egenskaper som ung, norsk student kan ha gitt meg tilgang til informantenes virkelighet 

på en måte som muligens andre ellers ikke ville fått. Disse egenskapene kan ha bidratt til at 

informantene følte seg mindre truet og til å skape en mer uformell setting. Rollen som 

nysgjerrig student er en legitim rolle som flere sympatiserer med, og som gjør at man føler en 

faderlig omsorg og hjelpsomhet (Repstad 1998:38). Fordelen med å være ung er at rollen som 

nysgjerrig og naiv virker mer naturlig. Det var tydelig at min rolletaking som ”en som har 

mye å lære” gjorde at informantene følte seg spesielle og respektert.  

 

Det er også grunn til å tro at rollen som kvinne har hatt en innvirkning. Fangen (2004) 

påpeker at det er en rekke potensielle fordeler med å være kvinne i møte med mannlige 

informanter. Man kan føle seg mer fortrolig med å fortelle om nære og emosjonelle ting med 

kvinner, samtidig som det er en norm at menn skal være snille mot kvinner. Enkelte menn 

liker også å belære kvinner, som åpner opp for at man kan spille på naivitet for å fange 

grunnleggende meningsstrukturer. Samtidig tillegges kvinner gjerne en stereotypisk rolle som 

mer ubetydelige og ufarlige, som ikke utgjør seriøs trussel (Fangen 2004:125-131). Hvorvidt 

dette stemmer overens med egne informanter er vanskelig å si, men møtet mellom en ung 

kvinne i 20-årene og en mann i 50-årene har sannsynligvis skapt en sosial dynamikk som har 

påvirket dataproduksjonen.  

 

Å være ung kvinne har også gjort meg mer sårbar. Å møte menn alene kan samtidig bety en 

viss risiko for egen sikkerhet, og jeg måtte derfor ta forhåndsregler. Mine nærmeste visste 

omtrent hvor jeg befant meg, samtidig som det var et premiss at man skulle møtes på et 

offentlig sted. For eksempel ville en mannlig informant at vi skulle møtes hjemme hos han, og 

kansellerte intervjuet etter at jeg avslo denne forespørselen. I intervjusituasjonen tilpasset jeg 

derfor min fremtreden til å være mest mulig kjønnsnøytral i sosial fremtoning og utseende. 

Intervjuerrelasjonen 

For å tilrettelegge for god dialog, var jeg opptatt av likeverd og symmetri mellom meg og 

menneskene jeg møtte. I feltarbeidet har jeg hatt Skjervheims likeverdighetsprinsipp i 

bakhodet, som anerkjenner hvordan intervjuet iverksetter en dynamisk prosess hvor begge 

parter påvirkes gjensidig (Mæland og Jacobsen 2011:163). Det er likevel umulig å forholde 

seg fullstendig objektiv til sosiale fenomener. Selv med et mål om nøytralitet, kan dette vise 

seg vanskelig. Hatefulle ytringer er et politisk og juridisk sensitivt tema, både i kraft av ordet 

hat og de sosiale implikasjonene lovgivningen kan ha. Å forholde seg nøytralt til begrepet er 
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dermed vanskelig, ettersom det i seg selv er svært symboltungt. I møtet med informantene ble 

begrepet ”hatprat” derfor ikke benyttet. Både for å ikke legge det moralske imperativet over 

på informantene, men også for at egen tilnærming skulle vise en verdinøytralitet. Det har vært 

viktig å ha et humant menneskesyn, der informantene anses som normale mennesker med 

hvert sitt unike perspektiv. Jeg ønsket følgelig å unngå stemplingsprosesser som risikerte å 

fremmedgjøre informantene. Dette er delvis basert på Raknes sine bemerkninger om 

mystifisering av høyrepopulistiske velgere. Han mener at høyreradikale verken er uopplyste, 

dumme eller lettlurte. De har egne rasjonelle grunner til å stemme populistisk eller ha radikale 

holdninger, og en fremmedgjøring av disse menneskene hindrer god samfunnsvitenskapelig 

analyse (Raknes 2012:123).  

 

Rolletaking og mellommenneskelig dynamikk 
Det gjennomsnittlige intervjuet var tre timer langt. Dette skyldtes at informantene hadde mye 

på hjertet, og intervjuene var preget av følelser som sinne og frustrasjon. Mestring av 

mellommenneskelige ferdigheter ble avgjørende og satte min rolle som intervjuer på prøve. 

Både med tanke på tålmodighet under lange monologer, men også evnen til forståelse i møte 

med ekstreme uttalelser. Utfordringen ble dermed å opprettholde evnen til forståelse, samtidig 

som jeg ønsket å holde en kritisk og analytisk distanse som intervjuer.  
 
I forkant av datainnsamlingen visste jeg ikke hvor informantene stod på den høyreorienterte 

aksen, og var forberedt på å møte personer med alt fra moderate til ekstreme holdninger. Det 

gjorde at det oppstod flere utfordrende, men svært interessante, intervjusituasjoner i løpet av 

datainnsamlingsperioden. Et var møtet med en informant som ble et 7-timers langt intervju. 

Informanten hadde laget et svært omfattende foredrag, som dekket en rekke ulike temaer 

utover problemstillingen. Med fulgte et 90 siders PDF-dokument som jeg fikk på en brent 

disk. Informanten kom pent pyntet i dress og ønsket et klasserom, der han skrev på tavle og 

inntok rollen som foreleser. Jeg ble tilskrevet rollen som en som skulle ”opplæres”. 

Informanten stod oppreist i syv timer uten å sette seg ned eller gå på toalettet. På tross av at 

han var informert om hva intensjonen med intervjuet var, tok informanten kontroll over 

intervjusituasjonen. På grunn av intensiteten i språkbruken og lange monologer var det 

vanskelig å avbryte eller ta pauser. Etter omkring tre timer ønsket informanten å filme seg 

selv mens han holdt presentasjonen, men ønsket ikke å filme ikke meg. Samtidig var en av 

grunnene til at jeg ikke avbrøt intervjuet informantens atferdsendring underveis. Han viste 

tegn til å bli mer radikal med tiden som gikk, og jeg innså at tålmodighet var nødvendig for å 
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få gode data. Dette intervjuet viste at i en intervjurelasjon så kan asymmetri gå begge veier. 

Ettersom målet med intervjuet var forståelse av meningsstrukturer, anså jeg situasjonen som 

fordelaktig og utnyttet rollen som ”elev”. Samtidig passet jeg på å avbryte når digresjonene 

gikk for langt, og stilte oppfølgingsspørsmål som samsvarte med temaene jeg ønsket å dekke.  

 

Denne typen strategisk rolletaking var vanlig hos informantene, der de vekslet mellom 

posisjoner som offer, lærer og forsvarer. Hvordan informantene posisjonerte seg formet 

videre hvilke responser som forventes av meg som lytter. Eksempelvis ville en offerrolle 

spille på en marginalisert ”underdog-posisjon”, med forventning om sympatiske reaksjoner. 

På den andre siden innebar rollen som lærde at de posisjonerte seg over meg, der deres 

kunnskap og erfaring skulle opplyse meg. En strategisk rolletaking gjorde at informantene 

selv tok kontroll over intervjusituasjonen og anvendte rollene der det gagnet dem. I slike 

situasjoner var det viktig å opprettholde den mellommenneskelige dynamikken. Å bryte med 

rollen kunne også risikere at jeg krenket dem, som kunne medføre en svekket tillit.  

 

Informantenes forsøk på kontroll over intervjusituasjonen kan både gi økt innsikt, men også 

medbringe en risiko. Dette illustrerte enkelte av intervjuene der informanten ønsket å vise 

meg hjemstedet sitt. For å få et inntrykk av hvem menneskene var og en god tillitsrelasjon, lot 

jeg dem vise meg rundt. En informant ønsket å vise meg Jæren fra et utsiktspunkt han likte 

godt. En annen informant ønsket å ta meg med på en biltur, for å vise frem øyene utenfor 

Stavanger. Disse turene ble således en utvidet del av intervjuet, i en mer ustrukturert form. Jeg 

var nervøs for informantenes intensjoner, men valgte likevel å bli med på disse turene for å 

forstå informantens hverdagsliv.  

Koding 
Grunnlaget for analysen er de transkriberte intervjuene, som har blitt kodet gjennom 

programmet NVivo. Transkripsjonen er skrevet så ordrett som mulig, men har primært 

fokusert på saksforholdene og ikke detaljene i språket. En systematisk prosedyre med åpen, 

aksial og selektiv koding har vært den primære fremgangsmåten (Dalen 2004:70-73). Jeg har 

først identifisert tematiske kategorier (åpen koding), deretter analysert forbindelsen mellom 

de ulike kategoriene (aksial koding), før jeg avslutningsvis har forsøkt å samle alle trådene i 

en overordnet forståelse av det som fremstår som det mest sentrale (selektiv koding).  
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Forskningsetiske betraktninger 

Konfidensialitet  
Konfidensialitet viser til enigheten med deltakerne om hva som skal gjøres med dataene og 

anonymisering (Kvale og Brinkmann 2015:106). Konfidensialitet har vært sikret fra første 

stund, ettersom datasettet med slettede kommentarer kom fra en privat server der innholdet er 

skjult for offentligheten. Kommentarene er ikke lenger å finne på nett, som betyr at ingen kan 

spore kommentaren tilbake til informantene, som også muliggjør presentasjonen av 

kommentarene som sekundærdata. Datasettet som ble tilsendt var anonymisert, og jeg fikk 

ikke vite identiteten til informantene før etter at de hadde godkjent forespørselen. Det var 

flere som ønsket å opptre med pseudonymer i møte med meg, og jeg vet fremdeles ikke deres 

ekte identitet. Samtlige informanter har blitt gitt fiktive navn, og det er ikke mulig å spore 

sitater eller kommentarer tilbake til informantene. Prosjektet ble NSD-godkjent 1. juli 2016. 

 

Det var viktig å fremlegge de formelle rammene rundt informert samtykke før intervjuene. 

Informasjon om konfidensialitet og anonymisering ble gitt i forespørselen og før selve 

intervjuet. Informert samtykke har gitt skriftlig gjennom deres aksept til å delta på e-post, 

samt en muntlig bekreftelse før intervjuet. Informantene ble også spurt om de ønsket skriftlig 

samtykkeerklæring. Jeg forsikret dem om at viktige hensyn til anonymitet ville bli ivaretatt, 

og at det kun var jeg som kjente til identiteten deres og hadde tilgang til datamaterialet.  

Validitet  
Validitet viser til gyldigheten eller påliteligheten i forskningen (Kvale og Brinkmann 2015: 

2012). Dette er en teoretisk vurdering om hvorvidt funnene kartlegger fenomenet som skal 

utforskes. Et viktig aspekt er validering av informantenes tolkninger, altså gyldigheten i 

informantenes utsagn. Dette er en vanlig innvending mot fenomenologisk metode, som 

fremhever at informantens virkelighetsforståelse kan være vridd eller manipulert. Informanten 

kan eksempelvis ha manglende kunnskap eller ønske å gi bestemte inntrykk. Men selv om 

informantens utsagn kanskje ikke samsvarer med virkeligheten, kan en slik forståelse være 

verdifull i seg selv. Thomas-theoremet uttrykker nettopp at det er ikke viktig hvorvidt 

tolkningen er korrekt fremstilt, men hvordan selve situasjonen blir definert: ”if men define 

situations as real, they are real in their consequences” (Thomas og Thomas 1928:571-572). 

Intervjudata bør ikke behandles som om det var handlingsdata, men mer som folks 

selvrepresentasjon (Fangen 2004:141). Det er samsvaret mellom selve ytringen og hvordan 
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avsenderne selv reflekterer rundt den som er spennende. Deres selvrepresentasjon behøver 

ikke være en nøyaktig gjengivelse av hvordan informantene faktisk ter seg. Dette belyser også 

en annen utfordring, nemlig rekonstruksjon av minner. Dette er en svakhet med kvalitative 

intervjuer generelt, ettersom minner kan være feilaktige. Kanskje husker man hendelsen 

annerledes enn det som faktisk skjedde, eller ønsker å fremstille visse aspekter (Kvale og 

Brinkmann 2015:281). Dette kan problematisere sammenhengen mellom den aktuelle 

ytringen og samtalen om den. Slik jeg ser det, er ikke handlingen og intervjusamtalen to 

separate enheter. Rekonstruksjon av minner er en sosial handling i seg selv, og en del av 

informantenes selvrepresentasjon.  
 

For å sikre gyldighet har jeg ønsket at tolkningene skal være så nærliggende informantens 

forståelse som mulig. Det har vært viktig for meg å sikre kommunikativ validitet, hvor jeg 

underveis har vurdert og testet gyldigheten av tolkninger og uttalelser i dialog med 

informanten (Kvale og Brinkmann 2015:282). Dette styrker validiteten til fortolkningen av 

informantens uttalelser, spesielt når motstridende påstander har blitt diskutert. Mot slutten av 

intervjuene involverte jeg informantene i tolkningsprosessen hvor de fikk ta del i tolkningen 

av seg selv, samt funn fra foregående intervjuer. Hensikten var å fange det som ble sagt 

mellom linjene, forsøke å formulere det, for deretter å ”sende det tilbake” til informanten, slik 

at jeg kunne få avkreftet eller bekreftet egne tolkninger (Kvale og Brinkmann 2015:47). 
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TEORI 

Hva er hatefulle ytringer? 
Det finnes ingen universelt anerkjent definisjon av hatefulle ytringer, og begrepet er stadig 

gjenstand for diskusjon. I praksis benyttes flere definisjoner parallelt (Jubany og Roiha 

2015:5). Det er likevel vanlig å forstå begrepet som ytringer av hatefull eller diskriminerende 

art, som er rettet mot en bestemt minoritetsgruppe eller mot et individs antatte 

gruppetilhørighet. Fenomenet kan forekomme i mange former og beskrives på ulike måter. 

Både forskning og samfunnet forøvrig benytter en rekke betegnelser på tilgrensende 

fenomener: hatefulle ytringer, hatprat, netthets, krenkelser, mobbing eller trakassering. Alle 

har imidlertid til felles at de viser til lignende former for diskriminering. Begrepene er ikke 

nødvendigvis synonyme, og overlapper hverandre i ulik grad (Eggebø og Stubberud 2016:40).  

 

Betegnelsen ”hatefulle ytringer” har imidlertid blitt et offisielt begrep i forskningen og 

samfunnsdebatten. Selv om det ikke finnes en universell definisjon, finnes det to overordnede 

tilnærminger til begrepet. Den første er den juridiske, som definerer hatefulle ytringer etter 

straffeloven §185 annet ledd (tidligere 135a). Denne verner mot alvorlige hatytringer som 

forsettlig eller grovt uaktsomt fremsettes offentlig eller i andres nærvær. De færreste har 

imidlertid en klar oppfatning av hva som defineres juridisk som en ”hatefull ytring”. I mange 

tilfeller vil det være glidende overganger mellom straffbare og andre lignende ikke-straffbare 

ytringer. I tillegg kan ytringer som ikke omfattes av straffeloven også kan ha svært negative 

konsekvenser for individer og samfunnet som helhet (LDO 2015). 

 

Den andre tilnærmingen til begrepet er derfor den utvidete forståelsen av hatefulle ytringer, 

som belyser fenomenets sosiale, kulturelle, kognitive og psykologiske aspekter. Her er det 

ikke kun fokus på språkhandlingen i seg selv, men også intensjonene bak ytringene og hvilke 

konsekvenser det har for de som mottar hatefulle ytringer. En utvidet definisjon er 

hensiktsmessig for å kunne utøve en offentlige debatt rundt fenomenet, men også for å 

komme nærmere forståelsen av hva hatefulle ytringer er, hvordan det oppstår og hvordan det 

oppleves - som alle er avgjørende med tanke på forebygging. Likestillings- og 

diskrimineringsombudet argumenterer derfor for en utvidet forståelse av hatefulle ytringer: 
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”Hatytringer er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer 

som rammer individets eller en gruppes verdighet, anseelse og status i samfunnet ved 

hjelp av språklige og visuelle virkemidler som fremmer negative følelser, holdninger 

og oppfatninger basert på kjennetegn, som for eksempel etnisitet, religion, kjønn, 

nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og alder”  

(LDO 2015:12).  

 

Demokratiseringen av internett gjør at hatefulle ytringer spres raskere enn noensinne. 

Gjennom en smarttelefon har man raskt tilgang til sosiale medier og avisers kommentarfelt. 

Når avsenderne blir provosert, kan de umiddelbart uttrykke hva de føler. Spesielt har sosiale 

medier utvidet mulighetene for å kunne ytre seg uredigert (Nadim, Fladmoe og Wessel-Aas 

2016:15). Selv om hatefulle ytringer på nett ikke nødvendigvis er substansielt annerledes enn 

ytringer ”offline,” skiller de seg fra tradisjonelle hatytringer ettersom teknologien gir nye 

utfordringer. Aspekter som ytringenes varighet, gjentagende natur, anonymitet og 

transnasjonale karakterer gjør det vanskeligere å identifisere avsenderne, men også beskytte 

mottakerne og minoriteter mot hatefulle ytringer (Gargliardone, Gal, Alves og Martinez 

2015:13-15).  

 

Begrepet har ikke uten videre gått upåaktet hen. For det første har begrepet mottatt kritikk for 

sentimentet om ytringer som ”hatefulle”, fordi det indikerer følelsen av hat som en av de 

fremste motivasjonene bak. Flere studier viser at dette ikke nødvendigvis er tilfellet, på tross 

av at ytringen inneholder ekskluderingsretorikk, spiller på fremmedfrykt og forakt for 

individer og grupper som anses som annerledes (Ask, Svendsen og Karlstrøm 2016; Erjavec 

og Kovacic 2012). For det andre har begrepet blitt kritisert for å påvirke forskerens 

tilnærming til feltet, ettersom det følger med negative konnotasjoner og assosiasjoner. 

Hordecki mener at ”hate speech” bringer med seg førforestillinger og fordommer knyttet til 

forskningsobjektet, som kan oppleves som fremmedgjørende og stigmatiserende. Således kan 

begrepet utgjøre en utfordring for skillet mellom det objektive og subjektive 

forskningsperspektivet: 

”referring to something as ”hate speech” arouses intense emotions and almost 

inevitably suffests that the one who used a given expression genuinely hates, and 

therefore is a carrier and sower of hatred” (Hordecki 2014:507).  
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Hordecki sin kritikk av begrepet synliggjør spenningen mellom konnotasjonene som følger 

med begrepet på den ene siden, og forsøket på å gjøre begrepet mer forskningsbasert etter 

objektive kriterier, adskilt fra forskerens følelser, holdninger og intensjoner på den andre. 

Men en kvalitativ studie vil alltid påvirkes av mellommenneskelighet, og dynamikken mellom 

forsker og informant vil aldri være helt upåvirket av forskerens følelser og tanker. Likevel 

deler jeg Hordecki sin kritikk om bruken av ordet ”hat” som problematisk, ettersom det kan 

føre til en skjev forståelse av avsendernes motivasjoner og virkelighetsforståelse. I denne 

masteroppgaven inntar jeg derfor en pragmatisk tilnærming til hatefulle ytringer som konsept. 

Jeg velger primært å bruke begrepet for å plassere studien i et forskningsfelt, selv om man kan 

diskutere hvorvidt ytringene er hatefulle eller ikke. 

Hatefulle ytringer fra et retorisk perspektiv 
Hatretorikk beskriver hvilke retoriske komponenter som kjennetegner hatefulle ytringer. 

Retorisk teori er valgt fordi det kan hjelpe oss med å forstå hvordan man ledes og forledes 

gjennom språkbruk, samt øke forståelsen for hvordan hatretorikk bidrar til å spre 

konspirasjonsteorier (Nilsen 2014a:19). Som en retorisk sjanger dreier hatretorikk seg om å 

oppnå en viss effekt i en bestemt sosiokulturell kontekst, som også bestemmer hvorvidt 

retorikken virker eller får sosiale konsekvenser. Overordnet identifiserer Nilsen følgende 

kjennetegn ved hatretorikk. For det første har innholdet en språkbruk som fremmer 

konspirasjonsteorier, rasisme, fobier og ideer om egen overlegenhet. Typisk er bruk av 

dehumaniserende metaforer og stereotypier som setter individualitet til side, og fremhever 

forskjeller som skaper frykt og fremmedgjøring (Nilsen 2014a:40-41). For det andre er 

retorikken konsekvensbasert, fordi den kan ramme menneskers følelse av verdighet, anseelse 

og status i samfunnet. Det kan føre til frykt og angst, og i sin ytterste konsekvens til 

dehumanisering og vold. Sist men ikke minst, kjennetegnes hatretorikk av at målgruppen er et 

ukritisk publikum som lett lar seg forlede og overbevise (Nilsen 2014a:100).  

Hatretorikkens etos, logos og patos 

Med utgangspunkt i Aristoteles retoriske teori, skjer overtalelse eller overbevisning alltid 

gjennom at de som bedømmer talen blir overbevist gjennom tre sentrale appellformer eller 

retoriske virkemidler; overbevisning gjennom talerens autoritet eller personlighet (etos), 

overbevisning gjennom appell til følelser eller holdninger (patos) eller overbevisning gjennom 

fornuft (logos) (Karlsen 2015:69-70; Nilsen 2014a:20; Andersen 2012:34).  
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Hatretorikkens etos handler om selvrepresentasjon, og vil følgelig forsøke å gi standpunktet 

holdbarhet ved å appellere til avsenderens posisjon som eksempelvis belest eller med unik 

innsikt. For å forsterke sin etos vil avsenderen forsøke å signalisere en moralsk forsvarlighet, 

gjennom å vise at man bryr seg om publikum eller forstår forskjellen mellom rett og galt 

(Nilsen 2014a:20-21). 

 

Hatretorikkens logos vil strebe etter å appellere til fornuften. Logos kan underbygges 

gjennom å legge frem en sammenhengende historie med illustrerende argumenter, slik at 

standpunktet oppfattes som fornuftig. Det kjennetegnes gjerne med resonnementer om hva 

som er sant og usant, som kan være reelle eller tilsynelatende. Ifølge Nilsen er hatretorikkens 

beviskraft som oftest tilsynelatende, fordi taleren gjerne bygger på usannheter, overdrivelser 

og overgeneraliseringer. For å få oppnå en vellykket logos, er hatretorikk dermed avhengig av 

et ukritisk publikum som ikke er i stand til å gjennomskue feilslutninger eller slutninger som 

foretas på tynt grunnlag (Nilsen 2014a:22). 

 

Fremst av alt kjennetegnes hatretorikk av patos, fordi det fremste kjennetegnet er dens appell 

til folks negative følelser. Patosbegrepet viser til den emosjonelle appellen ved 

argumentasjonen, hvor man forsøker å vekke eller forsterker publikums følelsesmessige 

engasjement og sette deres kritiske tenkning til side. Nilsen poengterer at hatretorikk ikke 

primært er rettet mot hatobjektene selv, men snarere dem taleren ønsker å mobilisere (Nilsen 

2014b:11). Det betyr ikke at ofrene ikke rammes, men at retorikken bak ytringen er organisert 

på en måte som ønsker å aktivere negative følelser hos mottakeren. På denne måten etableres 

en kobling mellom språk og handling (Nilsen 2014a:44, Austin 1962:107; Searle 1969;1979).  

Kunnskap om avsendere av hatefulle ytringer 
Forskningslitteraturen om hatefulle ytringer har et bredt nedslagsfelt og har vært preget av 

filosofiske, normative og juridiske tilnærminger. Tradisjonelt har forskningen som oftest vært 

sentrert rundt normative spørsmål knyttet til fenomenets forhold til det offentlige 

ytringsrommet, og spenningen mellom ytringsfriheten og vernet mot hatefulle ytringer 

(Nadim og Fladmoe 2016:11; Hordecki 2014:509). Med utviklingen av internett har et nytt 

forskningsfelt vokst frem, nemlig hatefulle ytringer på nett. Forskningen de senere år består 

av analyser fra et juridisk perspektiv (Gagliardone m.fl. 2015; Mårtensson 2013; Herz og 

Molnar 2012; Bleich 2011; Banks 2010; Tsesis 2009), et komparativt perspektiv (Jubany og 
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Roiha 2015), innholdsanalyser på sosiale medier (Burch 2017; Ernst m.fl. 2017; Ekman 2015; 

Skoglund 2014; Awan 2014) og kommentarfelt (Reagle 2015; Hordecki 2014; Nising 2013; 

Ruiz m.fl. 2011; Pollock 2009), samt etnografiske studier (Erjavec og Kovacic 2012; Phillips 

2011).  

 

Likevel er det et eksisterende behov for mer empirisk forskning på hatefulle ytringer som 

fenomen (Nadim og Fladmoe 2016:49; Bjørgo og Gjelsvik 2015:252; LDO 2015). Flere 

studier understreker at forskningen om avsendere av hatefulle ytringer på nett er mangelfull, 

ikke minst fra et kvalitativt perspektiv (Jubany og Roiha 2015:46; Hagen 2015:110) I ISF sin 

kunnskapsgjennomgang, identifiserer de et kunnskapshull om avsenderne av hatefulle 

ytringer; om hvem de er og hva som motiverer dem (Nadim og Fladmoe 2016:47-49). Den 

kvalitative innsikten forskningen har om avsendere stammer fra etnografiske studier, særskilt 

studien til Erjavec og Kovacic (2012) som intervjuet avsendere av hatefulle ytringer i 

Slovakia. Det er likevel behov for tilsvarende kunnskap i en norsk og skandinavisk kontekst. 

Det arbeidet som kan sies å ligge nærmest min egen studie, er Kyrre Lien sin dokumentarserie 

”Nettkrigerne”, et journalistisk feltarbeid på oppdrag fra VG og Fritt Ord (Lien 2015). 

 

Det finnes flere studier som beskriver kjennetegn ved avsendere. Flere studier viser at menn 

oftere står bak hatefulle ytringer på nett, samtidig som de uttrykker større toleranse for hets og 

trakassering (Ask m.fl. 2016; Hagen 2015:111; Cowan og Khatchadourian 2003). Det er ikke 

påvist et entydig bilde når det gjelder alder, og enkelte studier påpeker at ulike former for 

netthets kommer fra ulike aldersgrupper (Sibbit 1997 i Hall 2005:87). Når det gjelder sosial 

bakgrunn fremkommer et sammensatt bilde. Mens Potok hevder at ”arbeiderklassen” er 

overrepresentert blant avsendere av hatefulle ytringer (Potok 2017), viser andre studier at 

personer med relativt gode posisjoner i samfunnet også står bak (Chakraborti og Garland 

2015; Perry 2001).  

 

Videre belyser enkelte studier hvilke motiver som ligger bak hatefulle ytringer. ISF har 

identifisert fire type motiver basert på eksisterende forskning (Nadim m.fl. 2016:). Den første 

er spenning og kjedsomhet, der avsendere utøver en type ”trolling” hvor man intensjonelt 

lurer og provoserer mottakerne (Buckels, Trapnell og Delroy 2014; Erjavic og Kovacic 2012; 

Shachaf og Hara 2010). Den andre motivasjonen er opplysning, der avsenderne fremmer 

innholdet for å spre kunnskap (Hawdon, Oksanen og Räsänen 2015; McNamee, Peterson og 

Pena 2010). Den tredje formen for motivasjon er forsterking av gruppeidentitet, hvor man 
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søker etter mennesker med lignende holdninger for å skape en følelse av tilhørighet, felles 

identitet og mål. For noen handler det om å forsvare seg mot en felles fiende, der krigen på 

internett er en forlengelse av konflikter i samfunnet forøvrig (Erjavec og Kovacic 2012). Sist 

men ikke minst, kan hat være en bakenforliggende motivasjon. Likevel indikerer enkelte 

studier at en sterk følelse at hat i seg selv ikke er den primære motivasjonen (Ernst m.fl. 2017; 

Butler 1997; McDevitt, Levin og Bennett 2002).  

Narrativ analyse som teoretisk tilnærming 
For å oppnå en forståelse av hvordan mennesker konstruerer mening, trengs systematiske 

analyseteknikker. Etter en omfattede induktiv gransking av dataene, valgte jeg narrativ 

analyse som teoretisk analysetilnærming. Narrativ analyse kan tilby en annerledes og viktig 

måte å studere avsendere av hatefulle ytringer på. Fordi normbrytende handlinger og 

narrativer ofte er sterkt knyttet sammen, kan analyse av informantenes fortellinger gi tilgang 

til kjernen av hva som konstituerer slike handlinger (Sandberg 2013:69). Analysen ønsker å 

vise hvordan informantene konstruerer et overordnet narrativ, som gir innsikt i prosessen opp 

mot publiseringen av de hatefulle ytringene. Formålet er å vise hvordan narrativer inspirerer 

og motiverer til hatefulle ytringer, og hvordan disse narrativene brukes for å gi dem mening. 

 

Narrativ analyse er hovedsakelig valgt av to grunner. For det første er narrativ analyse 

fruktbart for å få økt kunnskap om informantenes virkelighetsforståelse. Analysen kan hjelpe 

oss med å forstå prosessen sosiale aktører går inn i når de tolker virkeligheten. Slik Sarbin 

uttrykker; ”narrative analysis recognizes that people use stories to make sense of their lives 

and to present themselves and their experiences to others” (Sarbin 1986:23). Jeg ønsker å 

undersøke hvordan kunnskap og erfaringer blir formidlet på spesifikke måter og hvilken 

mening fortelleren ilegger disse. Mennesker formidler og rasjonaliserer ofte sin 

virkelighetsforståelse i narrativ form, ettersom det er en type formidling som mange forstår og 

identifiserer seg med (Feldman, Sköldberg og Horner 2004:148; Sarbin 1986:27). Samtidig 

kan narrativer synliggjøre logikken bak ytringene. Når en person forteller en historie, 

presenterer de ikke bare hvordan denne er ordnet, men også hvordan historien henger 

sammen. Narrativ analyse kan gi innsikt i forutsetningene for sosial handling, samtidig som 

historiene belyse viktige aspekter som identitet, maktforhold og sosiale relasjoner. Slik kan 

narrativer avdekke underliggende og implisitte meninger i historiene folk forteller (Feldman, 

Skjoldberg, Brown og Horner 2004:148).  
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Den andre grunnen til valg av analysetilnærming er at intervjudataene hadde en fremtredende 

narrativ form. For det første hadde intervjuene et narrativt innhold; informantene integrerte 

etablerte narrativer i sine fortellinger, og delte således et narrativt meningsunivers. For det 

andre hadde intervjuene en overordnet narrativ struktur; informantene konstruerte en bredere 

fortelling med handlingssekvenser som var bundet sammen gjennom kausale sammenhenger. 

Fortellingene inneholdt tydelige posisjoneringer som protagonister og helteskikkelser på den 

ene siden, og antagonister og ”fiender” på den andre.  

Begrepsdefinisjon 
Et narrativ kan bredt defineres som ”sekvenser av hendelser, opplevelser og handlinger med 

et plott som binder sammen ulike deler til en meningsfull helhet” (Feldman m.fl., 2004:148). 

Det finnes ulike forståelser av narrativer, avhengig om man inntar en strukturalistisk eller 

aktørorientert forståelse. Likevel er det visse kjennetegn som retningene har til felles. 

Thwaites og kolleger presenterer i denne sammenheng fire overordnede kjennetrekk ved et 

narrativ (Thwaites, Davis og Mules 2002:120).  

 

For det første inneholder et narrativ en tidsmessig sekvens som beskriver prosesser og effekter 

som oppstår i tid. Det kan legges frem en kronologisk eller kausal kjede av hendelser som 

driver historien fra fortid til fremtid. Fortellingen viser hvordan hendelser ordnes og henger 

sammen, samtidig som det eventuelt peker på hvordan man må handle i fremtiden. For det 

andre inneholder fortellingen karakterer. Det vil si personer som handler med ulike motiver, 

som inntrer inn i klare roller eller arketyper. Et hovedskille går mellom protagonist og 

antagonist, som viser til henholdsvis helten eller hovedpersonen på den ene siden, og 

motstandere eller fiender på den andre. Antagonisten jobber kontinuerlig med å motarbeide 

protagonisten, og forholdet dem imellom skaper dramatisk stemning. Antagonisten behøver 

ikke å være en person, men kan også være et samfunn, fobi eller institusjon.  

 

For det tredje har fortellingen en hendelseskurve med et vendepunkt eller klimaks. Dette kan 

også forstås som plottet, som ligger i sentrum av fortellingen og gir den et driv og enhetlig 

konsept. Plottet er hva som gjør narrativet normativt, ettersom den gir fortellingen en ”større 

mening”. Fortelleren signaliserer moralen gjennom hvilke hendelser som bringes frem, 

gjennom seleksjon og fremhevelse. Hvilke hendelser man plukker ut forutser et ønskelig eller 

uønsket utfall, som ilegger plottet et normativt poeng (Polletta, Chen, Gardner og Motes 

2011:111).  
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Sist men ikke minst, inneholder narrativer ofte en moralsk vurdering av handlingsmønstrene 

til karakterene, ved å definere dem som eksempelvis heroiske eller illojale. Disse karakterene 

møter gjerne dilemmaer, og hvordan de handler avgjør hvorvidt fortellingen får en ”lykkelig 

slutt”. Protagonisten fremstilles som en publikum skal føle sympati for, samtidig som det 

advares om hva som står på spill ved å beskrive antagonister og fremtidige farer. Narrativet 

formidler således normative verdier, gjennom de positive eller negative utfallene hendelsene i 

fortellingen leder mot. 

Ulike tilnærminger til narrativ analyse 
Det eksisterer ulike forståelser av narrativer avhengig av hvorvidt man vektlegger et 

aktørorientert eller strukturorientert perspektiv. Der man gjennom et postmoderne perspektiv 

vektlegger narrativer som kreative og hybride sammenstillinger som aktører produserer i en 

refleksiv prosess (Gubrium og Holstein 2007:1), har man i sosiolingvistikken og 

strukturalismen sett på narrativer som forhåndsdefinerte strukturer som former samfunnet. 

Lieblich og kolleger har konseptualisert disse perspektivene til to dimensjoner (Lieblich, 

Tuval-Mashiach og Zilber 1998:12). Den første dimensjonen er holistisk versus kategorisk 

tilnærming, som viser til hvorvidt man fokuserer på en spesifikk del av narrativet eller hele 

narrativet overordnet. Den andre dimensjonen hvorvidt fokuset er innhold versus form. I en 

aktørorientert forståelse vil man først og fremst vektlegge innhold, mens man i en 

strukturorientert forståelse vil vektlegge form.   

  

Denne studien har et tosidet fokus. Det første er en holistisk tilnærming med fokus på det 

narrative innholdet, der jeg ønsker å vise hvordan aktørene anvender narrativer i en 

meningsskapende fortellerprosess. Den andre er en holistisk tilnærming med fokus på den 

narrative form, det vil si hvordan den helhetlige fortellingen er strukturert kronologisk og 

drives av et plott. Denne tilnærmingen er valgt fordi narrativet i masteroppgaven ikke kan 

vurderes utelukkende som betinget av strukturelle forhold eller aktørens handlingsfrihet, men 

vil alltid være et resultat av et dialektisk forhold mellom de to (Presser og Sandberg 2015:11). 

Narrativer er på den ene siden forankret i eksisterende diskurser, og på den andre en skapende 

prosess der aktørene konstruerer narrativet og deres plass i det. Således er narrativer både 

konstituert og konstituerende. Det er strukturelt og predefinert, samtidig som det konstrueres 

og formes gjennom aktørens kreative og refleksive fortellerprosess. 
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1) Det narrative innholdet  
I forståelsen av det narrative innholdet plasserer jeg meg innenfor et sosialkonstruktivistisk 

paradigme, med en forståelse av narrativer som noe som strekker seg mellom individer og 

deres sosiale kontekster (Frost 2009:9). Narrativer består ikke av bare gjenfortelling og 

tolking av hendelser, men bidrar til å forme den sosiale virkeligheten (Sandberg 2016:4). 

Narrativer er ikke statiske og står utenfor aktøren, men forstås som noe mennesker ”lever 

igjennom” og er forankret i menneskers kognitive sinn (Polletta m.fl. 2011:112). Narrativer 

muliggjøres gjennom diskurser, som viser til måter å strukturere kunnskap og sosial praksis 

på (Presser og Sandberg 2015:3). Presser understreker at mennesker trekker på diskurser når 

de bruker narrativer, både for å distingvere seg selv, men også for å forstå andre. Diskursene 

gjør narrativer til en form for selvrepresentasjon, som avgjør fortellerens normative 

posisjonering i fortellingen (Presser 2009). Slik kan individer fremstille seg på bestemte og 

fordelaktige måter. I tråd med Goffmans (1959; 1963) teorier om dramaturgisk 

selvrepresentasjon, forhandles identitet gjennom fremførelse, der noen aspekter ved 

identiteten belyses i visse kontekster, mens andre unnlates. Som analysene senere vil vise, kan 

narrativer brukes strategisk for å unngå bestemte stigma. Narrativer kan fungere som 

rasjonaliseringsverktøy som fremstiller handlinger som meningsfulle, der de ellers ville blitt 

ansett som normbrytende.  
 

2) Den narrative form  
En strukturell tilnærming anerkjenner at narrativer har en helhetlig struktur og et plott som 

kan identifiseres. Det er hovedsakelig Labov og Waletzky (1967) sin modell som vil være 

utgangspunktet for den strukturelle tilnærmingen. Modellen var konstruert for å kunne 

identifisere narrativer og hvordan de produseres, blant annet ved å analysere hvilke 

funksjoner det overordnede narrativet består av, samt hvilke kommunikative effekter som 

oppstår som følger av disse. Modellens grunnleggende funksjoner består av følgende; abstrakt 

(sammenfatning); orientering (tid, sted, karakterer); kompliserende handling 

(handlingssekvens); evaluering (normativ vurdering); resolusjon (utfall); og coda 

(avslutning). Modellen består av et forhold mellom fase, funksjon og spørsmål, illustrert i 

figur 1. Narrativer kan grovt organiseres i tre hovedfaser; begynnelse (equilibrium), 

mellomfase (disruption) og slutt (equilibrium) (Thwaites m.fl. 2002:124; Sarbin 1986:23). 

Hvert av de narrative funksjonene kan samtidig omformes til viktige spørsmål som vanligvis 

stilles underveis i fortellingen (Frost 2009:11).   
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Figur 1. Strukturell narrativ analyse (Labov og Waletzky, 1967)  

FASE FUNKSJON BESKRIVELSE  SPØRSMÅL 

Equilibrium 
Abstrakt Sammenfatning / Story line Hva handler dette om? 

Orientering Tid, situasjon, deltagere Hvem, hva, når, hvor? 

Disruption 

Kompliserende 
handling 

Handlingssekvens, plott, utgangspunkt, 
klimaks, vendepunkt. 

Hvordan var det i 
begynnelsen? Hva 
skjedde så? 

Evaluering Fortelleren trekker seg tilbake for å 
kommentere mening og formidle følelser 

Hvorfor ble det sånn? 
Hva betyr det? 

Resolusjon Utfall Hva er konsekvensen? 

Equilibrium Coda Bringer historien tilbake til start/nåtiden Hvordan gikk det til 
slutt? 

 

Fire ulike typer narrativer 
Overordnet trekker informantene i denne studien på fire ulike typer narrativer; 

masternarrativer, motnarrativer, personlige narrativer og tropenarrativer. Disse kan videre 

klassifiseres inn i de to analytiske tilnærmingene. Master- og mot-narrativer tilhører 

hovedsakelig form-perspektivet, som gjennom et strukturelt fokus fungerer som overordnede 

’metanarrativer’. Trope- og personlige narrativer tilhører derimot i større grad innholds-

perspektivet, som er en del av aktørens meningsskapende fortellerprosess. 

 

Masternarrativer eller ”grand narratives” forstås som det Loseke (2007) kaller ”kulturelle 

narrativer”. Det vil si dominante og sosialt aksepterte narrativer som avdekker den kollektive 

forståelsen av kultur (Somers 1994:619; Stanley 2007), og kan forstås som den dominerende 

diskursen eller episteme i et gitt samfunn. Slike narrativer beskriver ikke bare forståelsen av 

virkeligheten, men er også retningsgivende for normer, verdier og rolleforventninger i 

samfunnet. Slik utgjør masternarrativet en felles referanseramme som påvirker måten vi 

forstår og tolker verden. Masternarrativer forteller hvordan aktører bør og ikke bør handle, og 

utgjør en slags ”før-refleksiv” forståelse av sosiale situasjoner som aktører forholder seg til 

uten at man nødvendigvis er klar over det selv. Hovedformålet er å opprettholde sosial orden 

gjennom kulturelle standarder som samfunnsmedlemmene føler seg knyttet til. Det gir 
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mennesker et rammeverk som brukes for å gi mening til våre opplevelser og hjelper oss med å 

skape en helhetlig og konsistent identitet (Kerrick og Henry 2017:1).  

 

Motnarrativer eller ”counter narratives” er perspektiver som er motstridende eller i kontrast 

med masternarrativet, og dermed det dominante synet i en gitt kultur (Stanley 2007:1). 

Motnarrativer ønsker å dekonstruere masternarrativet, for deretter å tilby alternative 

forståelsesrammer. Der masternarrativene kan forstås som den etablerte ”doxa”, fungerer 

motnarrativer som et ”ortodoxa” med mål om å utfordre og forandre dominante 

tolkningsrammer (Bourdieu 1977). Disse narrativene strømmer gjerne fra individer eller 

gruppers tanker og opplevelser som ikke passer inn i masternarrativet, som oftest sosialt 

marginaliserte grupper. Motnarrativer fremhever gjerne at fortellingene om de marginaliserte 

må komme fra dem selv, for ytterligere å forsterke posisjonen til marginaliserte miljøer. 

Motnarrativer etablerer ofte såkalte ”spaces of resistance” og spiller en viktig rolle i 

motmaktstrategiene til sosiale bevegelser (Mora 2014:1). Hovedfokuset i denne studien er 

derfor å forstå hvordan motnarrativet påvirker informantenes atferd og forståelse av de 

publiserte ytringene, men også hvordan det former deres selvpresentasjon.  

 

Personlige narrativer fokuserer på hvordan menneskers fortellinger gjenspeiler deres 

selvforståelse og posisjonering, både ovenfor en selv og andre (Sandberg 2013:74; Langellier 

1999:127-129; Davies og Harré 1990:4). Personlige narrativer kan bidra til å rasjonalisere 

handlinger som samfunnet forøvrig stempler som negative eller normbrytende, gjennom å 

rekonstruere dem som meningsfulle eller akseptable (Bruner 1990:96). Slik brukes personlige 

narrativer for å unngå sosialt stigma. Narrative identiteter forstås som et relasjonelt fenomen, 

ettersom de kontinuerlig må tilpasses og forhandles frem. Når man studerer normbrytende 

handlinger (som hatefulle ytringer er), forholder man seg gjerne til konsepter om rett og galt. 

Men hvorfor en handling er begått er i personlige narrativer like viktig som selve handlingen. 

Et sentralt aspekt er hvordan fortelleren posisjonerer seg på ulike måter, gjennom eksempelvis 

å tilskrive seg en passiv eller aktiv rolle. Fortelleren kan lage det Riessman kaller ”flytende 

semantiske rom” for dem selv, hvor de anvender ulike verbale ressurser for å konstruere hvem 

de ønsker å være (Riessman 2002:702). Slik fleksibel og strategisk rolletaking må også forstås 

som responser på sosiale konvensjoner og forventninger, og som verbale forsøk på å bevare 

selvet og fremstillingen av en enhetlig og respektabel karakter (Goffman 1959).  
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Tropenarrativer beskriver Sandberg (2016) som ord og uttrykk som hinter til familiære og 

eksisterende referanserammer. Disse narrativene fokuserer hovedsakelig på de ”små 

historiene” som oppstår i samhandlingen og hvordan disse kan fungere som døråpnere til 

”pre-existing systems of interpretation” (Sandberg, 2016:3). Tropenarrativer forekommer der 

man bruker symbolsk ladede uttrykk som strømmer fra etablerte narrativer, slik Barthes 

beskriver ”a minute form that can serve as a signifier to a concept filled with a very rich 

history” (Barthes, 2009:114). Troper viser til kulturelle referanser der ”alle er enige om 

meningen”, som gjerne refereres til uten videre utdypning. Symbolske ord og uttrykk tillegger 

altså fortellingen en større mening som den ikke ville hatt uten slike referanser. Slik Presser 

skriver, ”We say what we say by not saying countless other things” (Presser 2013:53). 

Samtidig har tropenarrativer en strategisk funksjon, for gjennom bruken av etablerte 

referanserammer kan publikum se for seg detaljer og forstå sentimentet på en lettere og 

intuitiv måte (Sandberg 2016:15). Polletta (2011:110) illustrerer hvordan henvisninger til 

fortiden eller historiske hendelser fungerer som en kollektiv referanseramme som brukes for å 

gi fortellingen et poeng eller større mening. Fortiden er ofte veletablert i det kollektivet 

minnet, og har en infrastruktur som allerede er etablert og tolket. Slike symbolske ressurser 

kan anvendes instrumentelt for å styrke fortellingens legitimitet og få tilhøreren til å føle seg 

knyttet til fortellingen.  
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STRUKTURELLE NARRATIVER 
Master- og motnarrativet 

 

Informantenes konstruksjon av strukturelle narrativer 
Kommentarene oppstår ikke i et vakuum, men er en del av en virkelighetsorientering som 

kontekstualiserer kommentaren og gir den mening. Under intervjuene produserer 

informantene to strukturelle narrativer, som er gjennomgående for deres 

virkelighetsorientering. Dette er et masternarrativ på den ene siden, etterfulgt av et 

motnarrativ på den andre. De to narrativene kan forstås som to autonome symbolske sfærer 

som opererer med hver sin forståelse av virkeligheten og hva som konstituerer ”sannheten”.  

  

Masternarrativet: Den hegemoniske diskursen 
Som utgangspunkt konstituerer informantene først et masternarrativ om hva offentligheten 

tror på. Informantene definerer selv hva masternarrativet innebærer for andre mennesker og 

samfunnet forøvrig. Ifølge informantene strømmer masternarrativet fra en hegemonisk diskurs 

om ulike samfunnsforhold og hva som er riktig og galt å tenke og mene om disse. 

Masternarrativet styres av en sosialistisk ideologi eller doktrine der innvandring er en 

berikelse for samfunnet og islam er en fredelig religion, samtidig som bistand, hjelp til svake 

grupper og juridisk vern mot hatefulle ytringer er moralsk riktig. I denne sannheten er også 

Norge et fungerende demokrati, med en rettferdig og inkluderende ytringsfrihet. De som 

kritiserer innvandring og islam er regelrette rasister og ekstremister, og disse må med rette 

utenfor offentlige det ytringsrommet. Det er viktig å påpeke at dette er informantenes egen 

beskrivelse av samfunnets verdisystem og behøver ikke å være en gjenspeiling av 

virkeligheten, men viser heller hvordan de forstår og tolker kulturelle normer i samfunnet. 

 

Motnarrativet: ”Kampen om sannheten” 
Informantene konstruerer så et motnarrativ mot den offentlige diskursen, der det primære 

formålet er å partere masternarrativet og undergrave dens legitimitet. Således er motnarrativet 

relasjonelt knyttet, ettersom det orienterer seg rundt og er en motreaksjon til masternarrativet. 

I motnarrativet er masternarrativet synonymt med en ideologisk overbygning som passiviserer 
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befolkningen og gir dem ”en falsk bevissthet” som gjør folk uegnet til å fatte rasjonelle 

beslutninger. I motnarrativet fremstilles masternarrativet som et produkt av definisjonsmakten 

som styres gjennom et samarbeid mellom korrupte politikere, medier og organisasjoner. I 

denne sannheten er muslimer og jøder ikke marginaliserte grupper, men heller suspekte og 

ondsinnede aktører som truer norsk kultur og nasjonal suverenitet. Motnarrativet ønsker å 

delegitimere det dominerende masternarrativet som den eneste virkeligheten, og gjennom å 

fortelle en alternativ fortelling, gjør de følgelig en annen virkelighet sann. Gjennom denne 

sannhetsforståelsen er det legitimt og ikke minst viktig å ytre seg på nett, fordi de må få folk 

til å forstå at de tar feil og blir lurt. Motnarrativet som helhet brukes for å legitimere den 

sensurerte kommentaren og forsterke dens logos. Kommentaren plasseres i spennet mellom 

masternarrativet og motnarrativet, og er ment som en bro som ønsker å overføre mennesker 

fra den ene virkelighetsforståelsen til den andre.  

 

Motnarrativet forstås både som et refleksivt og strukturelt produkt. På den ene siden blir 

motnarrativet muliggjort gjennom diskurser, der aktørene trekker på etablerte narrativer som 

ressurser for å forklare narrativet og sin rolle i det. På den andre siden skaper aktørens 

refleksive fortellerprosess et helhetlig narrativ som kan tolkes strukturelt, gjennom hvordan 

det er bygget opp gjennom et plott, karakterer og handlingssekvenser med kausale koblinger.  

Det endelige motnarrativet er illustrert i figur 1, og viser hvordan den er bygget opp 

strukturelt, samt hvilke diskurser og narrativer som inngår i oppbygningen.  

 

Personlige narrativer ønsker å vise hvordan rolleposisjoneringen som protagonist endrer seg 

etter hvert som plottet forløper, fra en marginalisert offerrolle til en heroisk varslerrolle. 

Strukturelt narrativ ønsker å vise hvordan motnarrativet er bygget opp strukturelt. I tråd med 

Labov (1967), er den bygget opp gjennom en abstrakt, orientering, kompliserende handling, 

resolusjon og coda. Funksjonene fremstilles på spesifikke måter for å skape sympati og 

oppslutning. De plukker selektivt ut hendelser som de synes er viktige, og setter dem sammen 

på en måte som gir motnarrativet en større mening.  
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Hvem skjuler 
sannheten? 

Hvordan 
undertrykkes 
sannheten? 

Hva er 
konsekvensen? 

Hvem eier egentlig 
sannheten?  
Hvordan fremme den? 

Figur 1. Motnarrativ; Kampen om sannheten 

 

Personlige narrativer                      Strukturelt narrativ                        Plott 

 
 

Sist men ikke minst, drives motnarrativet av et plott som fungerer som en rød tråd som driver 

fortellingen fra start til slutt. Den tematiske kjernen i intervjuene er forståelsen av ”sannhet” 

som konsept. Sannheten forstås av informantene som det Bjørn Stærk kaller ”Sannhet med 

stor S” (Stærk 2013:37). Dette er den absolutte og urokkelige sannheten, den de er overbevist 

om, som de mener er den eneste riktige for alle andre også. Plottet er deretter organisert rundt 

hvem som definerer, skjuler og manipulerer den, hvordan den undertrykkes, hvilke 

konsekvenser som følger av å skjule den, og til sist hvordan informantene avdekker den og 

forsøker å fremme den. Som resultat har jeg valgt å kalle plottet i motnarrativet for ”Kampen 

om sannheten”, en tittel som oppsummerer både motivene bak den sensurerte kommentarens, 

men også den bredere virkelighetsforståelsen som informantene presenterer.  

 

Den følgende analysen vil gå dypere inn i hvert av de narrative funksjonene som bygger opp 

motnarrativet, med hovedvekt på hvordan informantene bruker eksisterende diskurser som 

ressurser i den narrative produksjonen. Tilnærmingen vil vise hvordan informantenes 

rolleposisjon endrer seg etter hvert som fortellingen forløper, som et resultat av dialektikken 

mellom aktørens refleksivitet i fortellerprosessen og den narrative strukturen.  

 

Coda 

Evaluering /      
Resolusjon 

Kompliserende    
handling 

Orientering 

•  Alternative medier 
•  Kommentarfelt 

•  Kvinner og barn 
•  Borgerkrig 

•  Ytringsdiktatur 
•  Islamisering 

•  Politikere og medier 
•  Innvandrere 

Varslerrolle 

Offerrolle 
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AVSENDERNES REFLEKSJONER RUNDT 
DEN SENSURERTE KOMMENTAREN 

Abstrakt 
 
Denne delen av analysen tar for seg abstrakten, som er den innledende fasen før fortellingen 

begynner (Labov 1997:402). Abstraktens primære funksjon er å introdusere narrativet, og 

svarer på spørsmålet ”hva er det dette handler om?”. I motnarrativet etableres abstrakten med 

kommentaren og avsendernes umiddelbare reaksjoner på dens sensur. Her vises hvordan 

informantene selv forstår den enkelte kommentaren, og er på mange måter invitasjonen inn i 

den videre fortellingen. Kommentaren blir et symbol på motnarrativet gjennom å redegjøre 

for forhistorien, samt dens funksjon i nåtiden. Den enkelte kommentar er således viktige 

meningsbærere, som viser til en lengre fortelling.  

Mottagelse og reaksjoner  
Det kan oppleves som svært konfronterende å få spørsmål om ytringer som bryter med 

konvensjonelle normer. Den etablerte tilliten var derfor helt avgjørende for den mest sensitive 

fasen av intervjuet hvor jeg skulle presentere kommentaren de hadde skrevet. På forhånd var 

det uvisst hva slags reaksjoner kommentarene ville få, som gjorde meg engstelig for 

eventuelle følelsesmessige utbrudd. Dette skjedde imidlertid aldri, og jeg ble overrasket over 

mottagelsen. Majoriteten var svært klar over at deres ytringer var blitt slettet, og reagerte med 

begeistring og nysgjerrighet over å bli presentert kommentaren. Et halvt minutts stillhet med 

lesing ble etterfulgt av enten latter eller at de lente seg tilbake med hendene åpne, og bekreftet 

åpenhjertelig at de hadde skrevet kommentaren. De understreket at de fremdeles stod for 

kommentarens innhold, og mange viste stolthet over kommentarens retoriske uttrykk. Det var 

flere som fortalte at de trodde at kommentaren skulle være grovere, og at de hadde skrevet 

”mye verre” enn dette. For disse informantene var kommentaren et uttrykk for deres egen 

virkelighetsoppfatning, og sensuren ble en bekreftelse på deres analyse av samfunnet.  

 

Et lite mindretall holdt en mer kritisk avstand til kommentaren. For informanter som ikke 

hadde særlig erfaringer med sanksjoner i kommentarfelt, kom informasjonen om at deres 

kommentar var blitt slettet mer overraskende på. Dette gjaldt oftest informanter med mer 

moderate holdninger. Disse informantene stilte ekstra krav til varsomhet og sensitivitet til 
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meg som intervjuer. Kommentaren synliggjorde en diskrepans mellom identitet og atferd, 

som ble avdekket gjennom informantens reparasjonsstrategier for å bevare selvets integritet 

(Goffman 1959). I motsetning til de andre informantene, var disse mer opptatt av å 

imøtekomme sosiale forventninger til atferd. Med mål om å opprettholde egen 

selvrepresentasjon, legitimerte de kommentarene ved å henvise til følelser og at de skrev i 

affekt. Disse informantene stod likevel for kommentarens overordnede budskap, men var mer 

villig til å moderere den for å tilpasse normene i kommentarfeltet.  

Refleksjoner rundt sensurering  
Sensuren av kommentaren oppleves som urettferdig og uforståelig av nesten alle informanter. 

Det skyldes en idé om at kommentaren inneholder objektive beskrivelser som gjenspeiler 

virkeligheten, som ikke skal være normativt annerledes fra andre ”faktabaserte” beskrivelser. 

Informantene introduserer tidlig en annen virkelighetsforståelse, og hva det vil si å presentere 

”sannheten”. Deres refleksjoner rundt sensuren vitner om at det kan eksistere en diskrepans 

mellom hva avsenderne og moderatorene oppfatter som meningen med kommentaren. Der 

informantene anser det som gjengivelse av fakta eller legitim (kultur)kritikk, kan moderatorer 

ha tolket det som hetsing av en etnisk eller religiøs gruppe.  

 

Informantene bruker kommentaren til å introdusere en fortelling om hva sensuren skyldes og 

hvorfor den forstås som urettferdig. Abstrakten etableres gjennom informantenes påstander 

om hvorfor kommentaren ble slettet. Her presenterer de hva dette egentlig handler om, og 

synliggjør en sammenheng mellom sensur og maktforhold. Informantene introduserer 

masternarrativet ved å beskrive hvordan kommentaren faller utenfor det de omtaler som ”det 

politisk korrekte”, som presenteres som den dominerende diskursen i den offentlige debatten. 

For å forklare sensurens forhold til denne diskursen, introduseres motnarrativet gjennom et 

absolutistisk konsept om ”sannheten”. Birger mener det han skrev om flyktninger er objektivt 

sant og ikke en generalisering, og derfor oppleves sensuren som uforståelig: 

Mener du det var riktig beslutning å slette dette eller opplever du det som urettferdig? 
Så lenge jeg ikke skjønner hvorfor det ble slettet, så opplever jeg det som urettferdig. Er det et 
overgrep, eller hva er det som feiler? Da må de heller si til meg "Dette stemmer ikke", så kan jeg 
bevise at det stemmer. For jeg kan legge ut linker på at det stemmer. Men da må de motbevise at 
jeg tar feil og vise hvorfor jeg tar feil. 
Men hvorfor tror du at den ble slettet? 
Altså fordi jeg skal ikke tenke på det! Fordi det blir feil, fordi vi skal heller vise bilder av barn som 
ligger på en strand. Men man skal ikke vise bilder av små barn som blir skjæret hodet av fordi de er 
kristne. Det skal vi ikke vise bildet av. Hvorfor ikke det da? Det er galt, synes jeg. 
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Mens masternarrativet opererer med en ”falsk sannhet”, forholder motnarrativet seg til en 

”ekte sannhet”, som utrykkes på ulike måter av informantene. Sondre mener sensuren skyldes 

at mediene ikke ønsker å forholde seg til ”sannheter som kan være ubehagelig å ta innover 

seg”, mens Oddbjørn sier at ”mediene ikke tåler å høre det”. Sensuren forstås som medienes 

reaksjon mot å bli konfrontert med ytringer som truer masternarrativets eksistensgrunnlag. 

Daniel mener at ”de er ukomfortable med innholdet” og at ”det ikke er de mest ufine 

kommentarene som blir slettet, men de mest ukomfortable”. Han fremhever at ufine 

kommentarer blir stående for å skape polarisering i debatten. Slik opprettholdes 

masternarrativets legitimitet, som gjør det akseptabelt å stigmatisere og latterliggjøre 

kritikere. Ukomfortable kommentarer derimot, sensureres fordi det har et saksforhold som 

konfronterer den politiske korrektheten, som avslører offentlighetens ”løgner” og fremmer 

”sannheter” som mange ikke tør å konfrontere. Slik Birger og Daniel impliserer, sensureres 

kommentarer fordi det er et uttrykk for forbudte tanker. Sensuren forstås som et bevis på at 

det eksisterer et ”ytringsdiktatur”. Men det er også en bekreftelse på de med definisjonsmakt 

føler seg truet av dem, og at den sannheten som avsenderne sitter på er reell. Sensuren har 

altså ikke en lammende effekt, men heller bekrefter og forsterker egen overbevisning. 

Nøytraliseringsteknikker og kommentarens plass i offentligheten 
Informantene mener derfor at kommentarene bør være en del av det offentlige ytringsrommet. 

Informantene presenterer fire ulike typer grunner til hvorfor de mener kommentaren bør være 

offentlig. Disse fire kan forstås som ulike nøytraliseringsargumenter, som er verbale 

språkteknikker som informantene bruker for å fortelle dem selv at deres handlinger ikke er i 

strid med normer som de ellers er knyttet til (Sykes og Matza 1957). Nøytraliserings-

teknikker først og fremst knyttet til den enkelte språkhandlingen, ikke nødvendigvis hele 

fortellingen rundt (Presser og Sandberg 2015:6). 

 

Den første grunnen informantene gir, er at det er en fornuftig kommentar som er mottakelig 

for motargumenter, som ikke bør sensureres fordi den har en plass i et meningsmangfold. Slik 

Erik sier: ”My comments should be public because they are reasonable and my arguments can 

be countered by other commenters”. I dette argumentet anvendes nøytraliseringsteknikken 

“condemnation of the condemner”, som retter fokuset på mediene og at de sensurerer 

utelukkende ut i fra trass, og at det er ingen reell grunn til at kommentarene er normativt 

annerledes fra andre ytringer og bør behandles deretter (Sykes og Matza 1957:668).  
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Den andre grunnen er at kommentaren anses å være fornuftig og faktabasert. Ettersom 

kommentaren gjenspeilet virkeligheten, opplevdes sensuren som uforståelig. For dem 

representerer ikke kommentaren deres subjektive meninger, men objektive forhold: 
Det er fordi det er sannheten. Sannheten er jo laget på den måten at vi tør bare å snakke rundt 
grøten. Vi tør ikke å kalle en spade for en spade.      -Torstein 
 
Fordi det er ikke noe galt med den. Det er jo ikke feil. Det er jo ikke noe rasisme. Det er en 
opplysning. Du ser jo at de som kommer her, det er mye muslimske menn og de er ganske 
forbanna.      -Bård 
 

Når man hevder at kommentaren er akseptabel fordi den gjengir objektive beskrivelser om 

hendelser eller grupper, søker argumentasjonen å unndra seg ansvar om at kommentarene er 

hatefulle eller er støtende ovenfor dem de omtaler. Fremstillingen av kommentaren som 

rasjonell og fornuftig spiller på nøytraliseringsteknikken ”denial of injury”, der avsenderne 

underspiller det faktum at ytringene har konsekvenser både for enkeltindivider og demokratiet 

som sådan (Sykes og Matza 1957:667). 
 
 
Den tredje grunnen er at kommentaren anses som legitim er fordi den vurderes å ikke være 

rettet mot enkeltindivider. De utøver det de anser som religion- eller kulturkritikk, og bruker 

dette som argument for kommentarens plass i offentligheten. Ulrik forteller at deres 

intensjoner er ikke å være rasistiske eller truende, men anser ytringene som ”nødvendig 

kritikk”. Flere informanter mener at man kan rettmessig omtale enkelte grupper med 

nedsettende uttrykk, hvis denne gruppen bryter med liberale idealer. Her forsøker de å 

legitimere kommentaren ved å skylde på at gruppene som omtales selv er skyld i kritikken, en 

nøytraliseringsteknikk kjent som ”denial of the victim” (Sykes og Matza 1957:668). Flere 

informanter forsvarer hatefulle ytringer mot muslimer med normargumentasjon (Karlsen 

2015:61), som når Sondre nøytraliserer innholdet ved å si at det handler om motstand mot 

pedofili som norm. Sensurerer man slike kommentar vil man følgelig være en motstander av 

disse verdiene. Implisitt ligger det et premiss om enten er du med oss, eller så er du mot oss; 

enten er man for liberale idealer, eller så er man imot det. Dette illustrerer en tydelig oss/dem-

tankegang. I likhet med andre informanter konstruerer Sondre parallelle fiendebilder 

legitimeringen av kommentaren; dem som oppleves som annerledes fra ”oss”, og dem som 

forsvarer ”de andre”.  

 

Til sist begrunnes kommentarens plass i offentligheten med at det er en advarsel. Her 

legitimeres kommentaren gjennom et trussel-aspekt, hvor fokuset trekkes bort fra informanten 
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som enkeltperson. Kommentaren bør offentliggjøres fordi det er i folkets interesse, og denne 

legitimeringen er en tydelig invitasjon til fortellingen som kommer: 
Jo, for det er en advarsel. Det er farlige ting som skjer nå. Jeg er ikke dommedagsperson på en 
måte, men... kan vi si. Jeg ser faren i det her. Ikke for meg i den forstand, men for andre.  

-Oddbjørn 

Denne legitimeringen viser tydelig forankringen kommentaren har i motnarrativet, og 

inviterer tydelig til en videre utdyping. I denne argumentasjonen nøytraliseres kommentaren 

ved å fremheve at man har en moralsk forpliktelse, også kalt ”appeal to higher loyalties” 

(Sykes og Matza 1957:669). Avsenderne nøytraliserer kommentaren ved å hevde at den ble 

skrevet for fellesskapets beste, og at det gir mening i et langsiktig perspektiv.  

Legitimering av ord og uttrykk i kommentaren  
Hvorvidt informantene vektla kommentarens ordbruk eller budskap som det viktigste var et 

viktig skille, fordi det kan si noe om sentrale motivasjoner bak kommentarene. Majoriteten 

vektla innhold, hvor ord som landssviker eller snikislamisering kunne unnlates til fordel for at 

budskapet skulle komme frem. Et mindretall mente likevel at ”forbudte ord” var et angrep på 

ytringsfriheten, og selvsensurering ved å velge bort visse ord var et ”knefall for systemet”. 

Samtidig la de ikke skjul på at sterkere uttrykk brukes for å lettere fremme budskapet. Runar 

fortalte at han skriver med store bokstaver for å rette fokus på spesifikke ord, mens Oddbjørn 

mente det er lettere å formidle budskapet hvis man formulerer seg med sterkere uttrykk: 
Ofte så tegner man ofte breie streker, for ofte så må man forenkle for å få poenget fram. For 
hvis man fin-spikker, så tenker man "hva er det du snakker om". Så ofte må det være det 
skarpe, stor skrift, stor krigsskrift. -Oddbjørn 

Samtlige informanter ble spurt om hva de tenkte om bruken av spesifikke ord eller uttrykk i 

den sensurerte kommentaren. Kun to personer vurderte uttrykkene som upassende. Resten av 

informantene mente uttrykksformen var helt innenfor. Under intervjuene spurte jeg spesifikt 

om to tropenarrativer; lykkejegeren og landssvikeren.  

1) Lykkejegeren   
Det første tropenarrativet omhandler metaforer om migranter og muslimer. Typiske uttrykk er 

”lykkejegere”, ”kujoner” eller ”luksusflyktninger”. I sentrum står ideen om såkalte 

”økonomiske” eller ”ulovlige” flyktninger, og inngår i diskursen om ”snyltere” av 

velferdsstaten. Bruk av nedsettende metaforer vurderes av de fleste som forsvarlig, så lenge 

det kobles opp mot ”fakta”. Da jeg spurte om bruken av ordet ”skadedyr” for å karakterisere 

muslimer, svarte Ulrik følgende: 
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Det er litt mer i grenseland. For det er helt klart at.. Jeg har selv brukt et ord et par ganger, 
"parasitter", og det er i grenseland, det er det. Men når folk helt bevisst og beviselig svindler 
og underminerer det norske velferdssystemet, så er det et veldig dekkende begrep.  

 
Mange informanter bruker uttrykk som kriminaliserer eller stempler flyktninger i sin helhet. 

Ideen om flyktninger som lykkejegere rasjonaliseres gjennom fortellinger hvor de presenteres 

som falske, uærlige eller kresne. Informantene begrunner metaforbruken som en gjengivelse 

av faktiske forhold. Fordi metaforene anses som ”sanne” gis det legitimitet. Bård og Sigurds 

ordvalg i kommentarene synliggjør en statisk og ensidig forståelse av flyktningstrømmene til 

Norge, der flyktninger tolkes som utelukkende farlige menn på jakt etter gratis velferd. Da de 

ble bedt om å reflektere over uttrykkene, legitimerte de ordvalget gjennom å selektivt vise til 

historier som underbygget påstandene i kommentaren. Gjennom en eksplisitt innramming 

(Entman 1993) presenterte de spesifikke vinklinger som fremhevet middelhavsflyktninger 

som ”kriminelle”, samtidig som andre relevante aspekter ved fenomenet ble holdt utenfor.  

 

Flere informanter bruker også analogier for å legitimere kriminalisering av flyktninger. Her 

appellerer til en felles referanseramme, der bruk av kjente historier og hendelser trekkes inn i 

argumentasjonen. Eksempelvis bruker Bård en analogi om flyktningkrisen i 2015, som 

kontrasteres til etablerte tropenarrativer om utvandringen til Amerika og flyktningstrømmene 

til Sverige under andre verdenskrig. Her presenteres ”ekte flyktninger” som sleit og jobbet på 

den ene siden, opp imot middelhavsflyktninger som får alt de peker på og er utakknemlige. På 

tross av at denne analogien ikke er overførbar, trekker informanter på nære og kjente 

narrativer fra norsk historie for å legitimere en forståelse av ”gode” og ”dårlige” flyktninger.  

2) Landssvikeren 
Det andre tropenarrativet som brukes i legitimeringen av kommentaren er henvisningen til 

”herrefolket” og ”landssvikerne”. Antagonistene presenteres ved bruk av krigsretorikk, som 

spiller på kollektive referanserammer fra andre verdenskrig. Krigsretorikk kan fortelle mye 

om informantenes virkelighetsorientering ettersom de tar i bruk metaforer med sterk 

symbolvirkning, slik som ”barrikader”, ”invasjon” og ”okkupasjon”. Eksempelvis når 

Torstein skriver: ”Herrefolket er våre nye landsmenn som kommer fra et land som de må 

"flykte" fra”. Da jeg ba Torstein utdype, svarte han: 
I 1945, da krigen var over, da ble som gamlingene sier, da dro herrefolket ut av landet. 
”Tyskertan” var herrefolket, de bestemte over liv og død. Her nordover var jo alt brent. Alt. 
Nå har vi fått et nytt herrefolk til landet, og det er grupperinger av innvandrere som kommer 
hit til vårt land, søker beskyttelse, og det første de gjør, det er å rope og skrike at nå må vi få 
innført det systemet som vi har valgt å flykte fra. Det kaller jeg for herrefolket. 
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Når Torstein bruker begrepet om herrefolket gir han ytringen en sterk symbolsk og 

emosjonell appell. Metaforbruken innebærer en mystifisering av en religiøs gruppe, som i 

mange tilfeller samsvarer med Eurabia-litteraturens konspirasjonsteori om muslimenes 

”skjulte” agenda for territoriell overtagelse (Nilsen 2014a:58). Torstein er ikke den eneste 

som drar analogier mellom muslimer og nazister som et ”herrefolk”. Sigurd hadde tatt vare på 

denne kommentaren som han viste frem: 
Nazister og Islam. Tenker på hvorfor de alltid blir kalt for Nazister de som går til angrep på 
muslimske flyktninger? For de har jo nesten samme agenda: Forstår ikke hvorfor de hyler og 
skriker om at det er nazister som bedriver hærverk på disse mottakene, for Nazismen og Islam 
har jo mange ting til felles: Likheten mellom Islam og Nazismen:   

1) Begge har enn «helt» som de opp til  
2) Begge voldtar og dreper for sin helt   
3) Begge tåler ikke kritikk av sin «helt» 
4) Begge Streber etter verdensherredømme  
5) Nazister Begge har som agenda å drepe Jødene  
6) Begge har hjernevaskede «disipler» 
7) Begge har ei bok de skal gå og leve etter  
8) Begge har som agenda å drepe de som ikke er enig med dem  

Slike analogier til nazismen brukes for å beskrive deres forståelse av innvandring og islam, 

men er også et språklig virkemiddel som brukes for å gi argumentene appell og for at 

tilhørerne lettere skal forstå budskapet og alvoret i kommentaren.  

 

Krigsretorikk består ikke bare av metaforer for okkupasjon. Ordet som forekommer oftest er 

konseptet om landssvikeren. Det er en direkte henvisning til landssvikopprøret etter krigen, og 

er en samlebetegnelse på forbrytelser mot statens selvstendighet og sikkerhet (Pryser, Sulland 

og Andenæs 2018). Når informantene bruker ordet anvender de et etablert narrativ, som de 

deretter redefinerer og retter mot nordmenn som de mener er en trussel mot norsk suverenitet. 

Eksempelvis Sondre uttrykker det slik:  

Metaforen om landssvikeren fremsetter idéen om at det finnes aktører i samfunnet som 

arbeider aktivt eller tilrettelegger for ”en muslimsk overtagelse”. Basert på en 

multikulturalistisk agenda mener flere at venstresiden ønsker å destabilisere landet og arbeide 

for ”kulturutslettelse”, og synliggjør følgelig en konspirasjonsorientert virkelighetsforståelse.  

Det er jo noen sterke uttrykk her, som for eksempel "venstrevridde landssviker politikere". Det virker 
som du tar en liten sammenligning til andre verdenskrig. Er det noe du føler? 

Jeg vet ikke om jeg skal utdype det igjen, men jeg føler at det er en god del av de politikerne vi har 
per i dag som burde heller burde stått rett på Akershus festning, heller enn mange andre politikere 
som ble skutt etter andre verdenskrig, for å si det sånn. Det er mange som har mye å svare for. Jeg 
synes det er en veldig skremmende utvikling vi har. 
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Bruken av tropenarrativer som herrefolket eller landssviker er ikke uvanlig i hatretorikk. 

Disse narrativene muliggjøres gjennom en historiespesifikk diskurs som informantene 

anvender for å legitimere budskapet. Samtidig introduseres motnarrativet som en kamp 

mellom det ”gode” mot det ”onde”. Et sentralt poeng er at krigsmetaforene ikke bare er en 

retorisk strategi, men synliggjør en forståelse av samfunnet. Bruken av krigsmetaforer 

gjenspeiler en overordnet forestilling om at Norge vil være, eller allerede er, i en form for 

krigstilstand. Kommentarfeltet blir et uttrykk for dette, og en pekepinn på hva som kommer. I 

denne krigen betrakter avsenderne seg som en type motstandsmenn, der krigen foreløpig kun 

utspiller seg på internett: 
For det pågår jo allerede en krig, det gjør det. Men det er fremdeles ikke på et fysisk nivå(…). 
Det er jo en krig, en snill form for krig da, som foregår på nettet, som mange av oss deltar i. 
Der det er om å gjøre å få knesatt fakta, rett og slett.  –Ulrik 
 
Du er jo i en krig. Du svarer jo for å ta ned fienden. Og noen ganger er det du ikke gidder å 
svare. (...)Når det er nesten krig, så er det viktig å vite motstandernes svakheter. Du må vite at 
hvis du gjør det på den måten, så vil man parere.  –Oddbjørn 
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MAKTHAVERNE 
Orientering (1) 

 
 
 
 

 

 

I denne delen skal jeg se på det som i narrativ analyse kalles orientering. Med orientering 

menes sentrale deltagere, tid, sted og den generelle situasjonen før handlingssekvensen 

begynner (Labov og Waletzky 1967:32). I motnarrativet omhandler dette hvem som 

manipulerer sannheten og hvorfor. I beskrivelsen av deres virkelighet presenterer 

informantene to parallelle fiendebilder, som er i et dialektisk forhold med hverandre. Den 

første er det jeg definerer som makthaverne, som utgjør en ”indre fiende”. Dette er aktører 

med makt og innflytelse i samfunnet, hovedsakelig politikere og kommersielle medier. Det 

andre fiendebildet er den fremmede, med hovedvekt på muslimer og jøder. Disse fremstilles 

en ”ytre fiende”, og er forankret i en konspiratorisk overbevisning om territoriell overtagelse. 

Et viktig poeng er at disse to fiendebildene forstås som et kausalt forhold. Makthaverne er 

kjernen til problemet, som deretter fostrer en ny fiende gjennom sin virksomhet. I denne delen 

av orienteringen skal jeg se på det første fiendebildet; makthaverne. 

De maktsyke politikerne 
Et gjennomgående fellestrekk er en utbredt mistillit til det norske demokratiet og sentrale 

samfunnsinstitusjoner. Mistilliten starter der makten sitter, hos politikerne, som identifiseres 

som kjernen i problemet. Mistillit var det området der informantene var mest like. Også de 

mest moderate av informantene uttrykte en sterk politikerforakt. Informantene produserer 

totalt fire ulike narrativer om årsaken til deres mistillit til politikere. Disse har jeg valgt å kalle 

avstand til folket, avmakt, de svake lederne og til sist, maktovertagelse. Disse er ikke 

gjensidig utelukkende, og informantene støtter seg til flere narrativer samtidig.  

Er det rart det blir mistro til både politi og politikere? Tror de virkelig at de greier 
å holde slike overgrep skjult? Tror de virkelig at disse kvinnene og jentene som ble 
utsatt for disse overgrepene holder kjeft? Nei, det blir bare en utsettelse av det folk 

får vite, samt at forakten for politiet og politikerne bare blir større og større for 
hver oppdaget fortielse. Sannheten kommer for en dag uansett hvor godt disse 

muslimske medløperne prøver å dekke over slike overgrep.   
-Sigurd 
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1) Avstand til folket 
Intervjuene vitner om at mistilliten har blitt internalisert, utviklet seg og tatt form over lengre 

tid. Jarle og Torstein forteller at de først følte mistilliten på 80-tallet, da ”Arbeiderpartiet 

sviktet arbeiderklassen”. Dette bringer oss til det første narrativet, nemlig avstand til folket. 

De var en gang trofaste Arbeiderparti-folk, men opplevde at politikerne forandret seg drastisk 

da ”akademikerne” tok over partiet. Representanten på Stortinget ikke lenger ”mannen i 

gata”. Arbeiderpartiet drives av middelklasseinteresser, der akademikerne ikke har noe 

kunnskap, erfaring eller kompetanse om behovene til den alminnelige norske arbeider. 

Problemet er at politikere har på ufortjent vis utpekt seg selv som ”samfunnseksperter”. Mens 

politikere sitter trygt og godt på Stortinget, langt vekk fra den virkelige verden, så er det 

folket som opplever innvandringen på kroppen. Akademikerne på tinget vet ikke hva de 

snakker om, og lever i det Ulrik kaller en ”forestillingsverden”: 
Mange lever i en forestillingsverden som ikke harmonerer med virkeligheten. De tegner seg et 
kart mens terrenget er annerledes. Og når de ser terrenget, så tviholder de fremdeles på kartet.   

 

Der mistilliten kobles opp mot en arbeiderklassebakgrunn og aversjon mot akademikere, blir 

det relevant å trekke inn teorien om relativ deprivasjon. Det vil si at visse økonomiske og 

sosiale forhold gjør at man lettere føler seg truet av modernisering og ytre påvirkning 

(Rydgren 2007:247-248). Det gjelder især informantene med tradisjonell 

arbeiderklassebakgrunn, slik som lastebilsjåføren Daniel eller elektrikeren Jarle. Men denne 

forklaringen gjelder ikke alle, spesielt de mer ressurssterke informantene, som Ulrik og Arne. 

Ulrik er styreleder i en anerkjent norsk bedrift, mens Arne bor i en herskapelig bolig utenfor 

Oslo. På tross av at de befinner seg i sterke sosiale posisjoner, støtter de likevel narrativet om 

avstand til folket. Dette er et paradoks i seg selv, og kan peke på at arbeiderklassebakgrunn 

ikke er den eneste identitetsmarkøren som skaper forestillingen om et folk som står opp imot 

en opphøyd elite. Den opplevde polariseringen mellom ”eliten” og ”folket” er tilstede i alle 

intervjuer, og er uavhengig av klasseposisjon og geografisk lokasjon. 

2) Avmakt 
Dette bringer oss videre til narrativet om avmakt, hvor antagonisten får en tydeligere karakter. 

Det handler primært om motiver og hvorfor politikere handler som de gjør. Informantene 

beskriver et samfunn hvor folket ikke har reell makt, der folkesuverenitet er en innbilt 

forestilling som har blitt plantet i folks bevissthet. Sondre mener det skyldes måten Stortinget 

blir styrt på og kaller det ”parlamentarisk diktatur”:  



 
44 

Det fungerer jo ikke. Det er parlamentarisk diktatur i Norge. Hvis du har 167 mennesker som 
har råttet seg sammen på Stortinget, og det ikke er noen andre som kommer inn der, og at 
disse 167 sidesetter norsk grunnlov og hever seg over norsk lov og velger å innføre alt det de 
velger og innføre det de synes er best. Det er det som skjer i Norge. Norsk befolkning har jo 
ingenting de skulle sagt. Det som er problemet er at ingen valgløfter blir overholdt.  

 

Mistilliten kan således forklares ut ifra gjenspeilingsteori, det vil si velgernes muligheter til å 

få politikere til å realisere folkeviljen (Rolland 2008:73). Slik Hernes (1975:134) påpeker, 

oppstår avmakt når de interesser det tas hensyn til ikke er representative for dem folket har. 

Når politikernes interesser ikke gjenspeiler informantenes interesser, oppstår en følelse av 

avmakt, ettersom de føler at de ikke har kontroll på politikernes beslutninger. Her er det 

spesielt én referanse som nevnes av nesten alle informanter. Det fremste beviset for at folket 

ikke har reell makt, er Gro Harlem Brundtlands undertegnelse av EØS-avtalen i 1994. For 

informantene er Brundtland symbolet på politikernes ekte natur, og hvordan det politiske 

systemet i Norge egentlig fungerer. For dem er EØS-avtalen en manifestasjon av at 

demokratiet ikke er reelt, selv om politikere tilsynelatende vil fremstille det slik.  

 

Politikerne fremstilles som korrupte aktører, som bruker sin makt til å få innpass i 

internasjonale maktsfærer og tilgang til privilegerte stillinger. Typiske eksempler som 

informantene bruker er Stoltenberg og NATO, Jagland med Europarådet og Nobelkomiteen, 

og sist men ikke minst, Brundtland og WHO. Samtidig fremstilles makt som 

avhengighetsskapende, og politikere omtales som ”makt-misbrukere” i ordets rette forstand. 

De er blindet av maktavhengighet og jobber kontinuerlig med å få mer. Avhengigheten gjør at 

de blir irrasjonelle eller egoistiske, fordi de gjør ”hva som helst” på veien til mer makt. Slik 

enkelte fremstiller det, er politikerne så maktsyke at de er villige til å ”lyve” for å komme inn 

på Stortinget, som er grunnen til at de stadig bryter valgløftene sine. De er falske og kan ikke 

stoles på, slik narkomane heller ikke kan stoles på. De sier bare det de tror vil gi dem mest 

stemmer, og ”endrer mening etter hvor vinden blåser”;  
Fordi det er avhengighetsskapende det de gjør. Den trangen til makt. Det gjør dem defekte. 
Det er egentlig mer avhengighetsskapende enn de fem narkotiske stoffene til sammen. Så det 
er.. det gjør noe med motivene dems. (…)Det er jo da en konstant intern maktkamp oppover, 
og da er det ikke meg de har i tankene, når de driver med den maktkampen sin.   -Daniel 

For flere informanter er den eneste løsningen å innføre folkeavstemninger. De idealiserer 

sveitsisk folkestyre, hvor politikerens makt er begrenset. Mistilliten har også ført til at enkelte 

har mer tiltro til nye og mindre partier, fordi de ikke inngår i den samme korrupte kulturen 

som etablerte partier.  
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3) De svake lederne 

Det tredje narrativet om svake ledere handler om politikernes manglende habilitet, ettersom 

deres prioriteringer gjør at de svikter sin egen befolkning, og er derfor ikke egnet til å styre. 

Et viktig aspekt ved habilitetsbruddet er opplevelsen av at politikere ikke tar konsekvensene 

av innvandringen seriøst. Her oppstår skiller mellom de som mener at politikere tilrettelegger 

for innvandring bevisst, de som tror at politikere er uintelligente, og de som tror at de er feige.  

 

Informanter som mener det er bevisst planlagt, forteller at politikere underspiller og lyver om 

konsekvensene innvandringen har, spesielt for kvinner. Dette gjøres på den ene siden ved å 

fremme muslimenes makt, gjennom støtte til moskeer og minoritetsmiljøer. På den andre 

siden begrenses innvandringskritikernes stemme gjennom henholdsvis formelle normer og 

sanksjoner, slik som paragrafer, handlingsplaner mot hatefulle ytringer og politisk korrekthet. 

I sum opplever informantene at politikerne ikke bryr seg om hvilken påvirkning Islam har for 

innvandrerkvinner og norske kvinner. Forakten vokser, fordi de føler at politikerne har løyet 

og latterliggjort dem over lengre tid.  

 

Andre tror at politikerne og venstresiden kun er ”dumme” eller ”naive”. Politikere forstår ikke 

selv hvorfor de mister oppslutning. De tror de gjør noe godt gjennom såkalt ”snillisme”. Men 

slik Erik forteller, realiserer ikke politikere at de ødelegger hverdagen til mange: 
The conservatives are gaining real power and the Left just do not understand why, not what 
they did wrong but how their moral condemnation of everything right-wing did not prevent it. 
Because they, the Left do not believe that anything that they have done is wrong, they are the 
good guys that love everyone and have all of the right answers. The lives they have devastated 
are mere collateral damage and irrelevant, people that disagree with them have no rights and 
are very unsavory persons.   

Slik flere informanter tolker det, så har arrogansen til politikerne ført til en politikk som 

neglisjerer folket, som til slutt ender opp med å slå tilbake. Videre tror flere at politikerne 

egentlig vet hva som foregår, men er for feige til å handle. Å bryte den politiske korrektheten 

ville vært ”politisk selvmord”. Isteden ønsker de å redde sitt eget skinn, og ender opp med å 

svikte det norske folk. Dette er årsaken til at enkelte idealiserer utenlandske politikere som de 

mener er ”sterke forsvarere”, slik som Viktor Orban og Trump. På samme vis fremheves 

bedriftsledere som ideelle statsledere. De fremstilles som ærlige og handlekraftige. 

Informantene har derfor mer tro på at de holder sine valgløfter, gjennom en forestilling om at 

de ikke har den samme motivasjonen til makt.  
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4) Maktovertagelse 
Narrativet om maktovertagelse handler om politikernes strategier for å overføre makt til 

fremmede for å fullbyrde islamiseringen av Norge. På den ene siden er det en utbredt 

forestilling om at maktovertagelsen er et resultat av politikeres ”snillisme” og naivitet, som en 

forlengelse av narrativet om svake ledere. I denne fremstillingen er islamiseringen en 

utilsiktet konsekvens av politikernes inkompetanse. Birger hadde en interessant tolkning av 

hvordan islamiseringen foregår. Slik han tolket det, var sekulariseringspolitikken et ledd i en 

voksende islamiseringspolitikk:  

For Birger representerer altså utviklingen med å fjerne kristne symboler og praksiser, fra 

gudstjenester i skolen til korset på politibiler, en fase i en lengre islamiseringsprosess. 

 

Et mindretall derimot, beskriver hvordan politikere har en ”skjult agenda”, som innebærer en 

stille og strategisk maktovertagelse fra et regime til et annet. Tre informanter bringer opp 

forestillingen om islamiseringen som en tilsiktet politisk strategi. Islamiseringen iverksettes 

av ”landssvikere”, som tilrettelegger for muslimsk overtagelse. Torstein beskriver det som 

”femtekolonisme” der man ”bygger en ny stat skjult i staten”. Hvem som er hovedskurken i 

fortellingen varierer. Hos Torstein er det politikerne, mens hos Arne fungerer de som 

”nikkedukker” for muslimene. Hva politikerne selv tjente på en slik ordning, kunne 

informantene imidlertid ikke svare på, og omtalte det som det store ”tusenkroners-

spørsmålet”.   

 

 

Så du føler at sekulariseringen er en del av en bredere islamisering av Norge? 

Ja. Det er jo det. For å tilpasse oss dem. Det ser du hele veien, det. 

Er det en bevisst prosess av muslimene? 

Ikke av muslimene, men av venstresida her i Norge som jobber med det. 

Ikke av muslimene selv? 

Jo de vil jo ha det dem og, men det er jo ikke dem som står i front. Og det er jo, sånn som her i 
Norge, så er det jo de dumme Humanetisk Forbund som løper ærender for muslimene. Det er dem 
som står og fronter sånne ting her i Norge.  
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De korrupte mediene 
Selv om politikerne fremstår som den fremste antagonisten i fortellingen, finnes det imidlertid 

viktige medsammensvorne. Politikerne klarer ikke å konstruere masternarrativet alene, men er 

avhengig av mediene. Måten informantene beskriver samarbeidet mellom politikere og 

medier, har mye gjenklang i Gramscis (1971) hegemonibegrep. I deres beskrivelser av 

”politisk korrekthet”, presenterer informantene en forestilling om en kulturell overbygning 

som produseres gjennom statsapparater som mediene, utdanningssystemet og kirken. Lik 

Gramsci forteller informantene hvordan politikerne kan sikre sitt herredømme gjennom mer 

subtile maktformer enn direkte maktanvendelse. Hegemoniet opprettholdes gjennom dens 

implisitte kulturelle føringer i hverdagen, som produserer en slags ”moralsk og politisk 

passivitet” (Gramsci 1971:333).  

 

Forholdet til kommersielle medier preges av informantenes opplevelse av at masternarrativet 

ikke samsvarer med deres egen overbevisning. Informantenes opplever at de blir tvunget til å 

følge det Oscarsson (2013) kaller ”meningskorridorer”, som legger føringer på hva man kan 

mene og tenke. For eksempel tolkes medienes nyhetsformidling av flyktningkrisen som en 

tvangstrøye om at de skal synes ”synd på” flyktningene. Den offentlige diskursen vurderes 

som farget, i motsetning til det ”sanne”. Det første steget i deres mistillit til kommersielle 

medier, starter derfor med deres tolkning av medienes vinklinger som manipulering eller 

tildekking av virkeligheten slik de opplever den: 

Men så har du de som blir presentert først i media som "snille, redde mennesker" så viser det 
seg at det er de som er voldelige. Også oppfatter man "åh det er så synd på oss vi er så 
undertrykka" De lyver. Når media dekker over det, så hvilken tillit får vi da?  -Oddbjørn 

 
Vi får ikke det rette bildet, tror jeg. Jeg har ikke en tro på en ting som kommer fra media 
lenger, når det gjelder innvandring. Det er null. Det er veldig lite av troverdighet. For de er 
nødt til å holde det skjult for oss, for når vi ser du jo i samfunnet hvor dyrt dette er. De 
kommer jo til landet, og de vil jo ikke yte. Du ser jo fengslene våre, hva det fylles opp med. 
Det er jo ikke nordmenn.   -Jarle 

 
 

Ved siden av det generelle inntrykket av at mediene lyver, fremsettes to grunner til den 

opplevde mistilliten til mediene. Det første grunnen er fremstillingen av høyreorienterte 

holdninger og høyrepopulistiske partier. De føler at deres standpunkter eller politiske helter 

blir latterliggjort eller undervurdert, og forstås som en hersketeknikk mediene bruker for å 

”holde dem nede”. Det andre grunnen er fremstillingen av ”gjerningsmenn”, der detaljer som 

”mørk hud” holdes skjult slik at nordmenn ikke skal få bekreftet sine fordommer.  
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Begge disse grunnene viser til hvordan informantenes tar avstand fra mediedekning som ikke 

samsvarer med deres virkelighetsforståelse. Men informantene vet ikke sikkert at mediene 

holder tilbake informasjon om gjerningsmannens identitet, det er en konklusjon de selv har 

kommet frem til. Fordi de antar at gjerningsmannen passer kriteriene til en innvandrer, drar de 

en logisk feilslutning ved å koble deres fordommer opp mot deres mistillit. Slik blir også 

mistilliten og fordommene selvforsterkende, fordi det ene gir kraft til det andre. Deres 

fordommer rundt politikere og minoriteter har formet en mistillit til kommersielle medier. Når 

den etablerte mistilliten fører til en mistenkeliggjøring av nyhetsformidlingen, vil det 

forsterke fordommene som de hadde til å begynne med. Gjerningsmannen antas å være 

innvandrer, derfor forsterkes også informantenes inntrykk av innvandrere og bekrefter 

mistenksomheten rundt mediene. Dette kalles confirmation bias, eller bekreftelsestendens, og 

handler om at man legger merke til eller søker etter ting som kan bekrefte det man allerede 

tror på (Svartdal 2018). Det er en sosialkognitiv egenskap som finnes hos de fleste 

mennesker, men som likevel etterlater mennesker sårbare, ettersom man bevisst eller ubevisst 

overser informasjon som potensielt kan endre etablerte oppfatninger.  

Politikernes påvirkning på mediene 

Informantenes slutning om at kommersielle medier manipulerer fakta, etterfølges av ulike 

kausaltolkninger. De har en overbevisning om at den politiske venstresiden har en direkte 

påvirkning på mediesfæren. Det som imidlertid skiller informantene, er hvorvidt denne 

innflytelsen forstås som en utilsiktet eller tilsiktet påvirkning. 

1) Utilsiktet påvirkning 

Informantene som tolker nyhetsformidlingen som en utilsiktet påvirkning, presenterer 

mediesfæren som et distinkt sosialt felt (Bourdieu 1979). Feltet er dominert av sosiale og 

kulturelle kodekser som former journalister til partiske formidlere. Det er altså ikke en bevisst 

strategi, men skyldes at det ikke finnes høyreradikale journalister. Enten fordi de ikke får jobb 

på grunn av deres ideologiske syn, eller fordi utdanningen former individer til sosialister. 

Torstein betegner mediepraksisen som ”Arbeiderpartifisering av samfunnet”, gjennom at 

folket internaliserer mediesfærens symbolske praksis.  

 

Daniel derimot, begrunner mistilliten til media med biologiske forskjeller. Gjennom en 

biologisk-deterministisk tankegang, tolkes forskjeller i menneskers verdisett som et resultat 
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av gener. Sosialister og journalister har andre biologiske disposisjoner som påvirker hvordan 

de reagerer på omverdenen: 

 
Med dette følger Daniel en logikk om at mennesker som har ”mindre” av noe i hjernen, 

følgelig er underlegne og underutviklet. Implisitt posisjonerer Daniel seg og sin gruppe som 

”biologisk overlegne”. Gjennom en slags Darwinistisk tankegang, mener Daniel at mennesker 

med underutviklede ”farereflekser” burde vært renset fra verden gjennom naturlig seleksjon, 

men det moderne samfunnet har gjort at ”de svakeste” overlever. I overført betydning 

symboliserer ”farerefleksen” evnen til å vurdere trusler mot nasjonal suverenitet.  

 

2) Tilsiktet påvirkning 

Den andre halvparten forstår mediepraksisen som resultat av et strategisk samarbeid mellom 

politiker- og mediesfæren. De tolker nyhetsformidlingen som en bevisst strategi fra politisk 

hold, med mål om å påvirke det norske folk med ”ideologisk propaganda”. Informantene 

mener at massemediene er et politisk verktøy som brukes for å samle oppslutning om temaer 

som fremstiller venstresiden som de ”gode” og høyresiden som de ”onde”. Innvandrings-

kritikk tolkes som en trussel mot hegemoniet, derfor er det viktig for politikerne å ha kontroll 

over mediene. Mediene er et redskap for dominans, og opererer derfor ikke som en avgrenset 

og uavhengig sfære. ”De har en politisk agenda. Og når politikken går foran fakta, da er de 

ikke journalister, da er de propagandister” uttrykker Oddbjørn.  

 

Resonnementet er ikke ubegrunnet. Mange har gjennomtenkte forklaringer på hvordan det 

samlede maktapparatet fungerer. Noen mener det foregår gjennom statsstøtte, gjennom 

Det er jo en viss type mennesker også. Sosialister generelt har mindre amygdala enn befolkningen 
generelt. 
Hva mener du med amygdala? 

Det er den delen av hjernen som reagerer på fare. Sånn at, du kan si at hvis du har liten amygdala 
så har du en større tilbøyelighet til å gå å klappe en tiger og si at "det var en fin pus". Men 
sannsynligheten for at du får unger er ikke så stor da, for du blir jo spist opp. Og det har jo vært 
naturens gang da. Men i dag så fungerer ikke naturen for oss, så det blir ikke den rensinga da. Så de 
har ikke den oppfatningen av fare som gjennomsnittet av befolkningen har. 

Hvor er det du har denne kunnskapen fra? 

Det har jeg fra... American Renaissance. De publiserte to studier av det faktisk. (...)Dette med 
journalister og hva det er med de. Jeg tror at det er en kombinasjon av at de er... at de ikke har 
biologi til å oppfatte verden sånn som gjennomsnittet gjør, så det er en viss type mennesker som 
søker seg til det, kan du si. Også har du også konsekvens av antall år med utdanning, da.  
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bytteforhold. Andre mener det er en strategisk plassering av politikertopper eller 

partisympatisører i ulike lederposisjoner i norske mediehus og organisasjoner. Det er dette 

som skiller informantene, for det er en betydelig forskjell på ideen om at journalister ”ikke vet 

bedre”, og at de bevisst ”planlegger, skjuler og manipulerer”. Der hvor den første handler om 

fordommer, går den andre over i det konspirasjonsteoretiske. Sondre omtaler det som ”et 

avtalt spill”, der politikere styrer mediene og ”regimekritikere” sparkes. Birger, Ulrik og 

Torstein snakker om en ”klar politisk agenda” med mål om å farge lesernes politiske syn. 

Informantenes virkelighetsforståelse er således preget av et tydelig definert fiendebilde. Til  

tider virker det som informantene bruker fiendebildene de vokste opp med for å beskrive 

virkeligheten. Med paralleller til George Orwells ”1984”-samfunn og propagandamaskineriet 

under den kalde krigen, presenteres polariserende sider, hemmelighold, statlig intervensjon og 

ideologisk internering.  
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DEN FREMMEDE 
Orientering (2) 

 

Det andre fiendebildet i motnarrativet handlet om den fremmede. Fremstillingen av 

mennesker med innvandrerbakgrunn inntrer som den andre antagonisten, og forløp parallelt 

med fiendebildet om makthaverne, som sammen utgjør en tosidet ”onde”. Et viktig 

undersøkelsesmål var å undersøke hvilke holdninger som ligger bak ytringene, samt hvilke 

former for rasisme som eventuelt ligger til grunn. Denne prosessen var ikke bare et viktig steg 

for å komme nærmere informantenes virkelighetsorientering, men også for å få kartlegge 

graden av radikalisme eller ekstremisme. Overordnet fremkom det ulike typer rasisme, både 

tradisjonelle og moderne former. Informantene viste ikke generell fremmedfrykt, men rettet 

heller fokuset mot spesifikke religiøse minoriteter. Her fokuserte majoriteten på muslimer, 

mens et mindretall identifiserte jøder som den farligste trusselen.  

Islamofobi og kulturell rasisme 
De fleste informanter uttrykker eksplisitt avsky eller antagonisme mot muslimer som sosial 

gruppe. Det er imidlertid viktig å påpeke at det varierer hvor sterke fordommer de har. 

Enkelte poengterer at de kun henviser til konservative muslimer, mens andre beskriver alle 

muslimer overordnet. Videre er det flere som drar et skille mellom kultur og religion, mens 

for andre eksisterer ikke dette skillet overhodet. Når det er sagt, så produserte informantene 

narrativer som er i tråd med den såkalte Eurabia-litteraturen og kontrajihadismen (Nilsen 

2014a:58; Indregard og Strømmen 2011:22). Informantene selv bruker imidlertid ikke 

begrepene og det er få som direkte refererer til litteraturen. I flere tilfeller virket det som de 

ikke var bevisst over at det eksisterer et konspiratorisk univers knyttet til påstandene de 

presenterte. For å fremstå som respektable posisjonerte de seg bevisst vekk fra personer som 

Anders Behring Breivik og Jens Peder Are Nøstvold (Fjordman), på tross av at 

meningsuniverset er påfallende likt. Informantene forsøkte å skille språkhandlingene fra noe 

som er moralsk avvikende, for å fremstå på best mulig måte (Bruner 1990:96). Således skapes 

en diskrepans mellom hvordan de ønsker å fremstå utad som harmløse beskyttere, og hva 

meningsinnholdet innebærer på den andre.   
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Forståelse av muslimer som sosial gruppe 
Informantene uttrykker en statisk forståelse av muslimer og islam. Forståelsen er også 

essensialistisk i den forstand at muslimer antas å ha en underliggende og uforanderlig essens 

som ikke lar seg påvirke av ytre forhold. Informantene presenterer den egentlige måten ”de” 

tenker på, og uttrykker en form for kulturell determinisme i forståelsen av muslimers 

handlingsmønstre. Her sirkuleres det rundt to temaområder. Det første handler om 

forestillinger av muslimsk kultur, mens det andre handler om muslimers lojalitet. 

Forståelse av muslimers kultur 

Informantene assosierer muslimers kultur med temaer som paternalisme, barbari og pedofili. 

Kulturen forstås som primitiv, undertrykkende og barbarisk. For å legitimere et slikt syn 

påpeker informantene at deres fordommer ikke gjaldt innvandrere generelt, men kun 

muslimer. Her skylder de på offeret og tar avstand fra at det er de som har fordommer, men at 

holdningene er berettiget fordi muslimene ”er sånn”. Som legitimering anvendte informantene 

gjennomgående patosretorikk, hvor de fremstilte kvinner og barn som ofre. Muslimer utgjør 

en ”trussel” mot det liberale demokratiet, som i første rekke rammer friheten og sikkerheten 

til kvinner og barn, både norske og muslimske: 
Neimen det patriarkalske, hva skal jeg kalle det, familielivet dems. Hvor far og alle sønnene 
de bestemmer over jentene. Uansett så er det helt feil. "Her skal alle damene være slaver også 
skal alle døtrene giftes bort og brukes, og så lenge de bor hjemme så må de slave for sønnene 
og far i huset". Jeg synes det er helt hårreisende.      -Sondre 

 
Er det noe rart at oppgående mennesker protesterer å få disse folkene så tett innpå seg, at de 
ikke kan slippe sine døtre ut, uten å bli voldtatt fordi de har en skjørtekant som er nærmere 
himmelen de selv aldri kommer til? Hvordan ville du reagert om din venninne, eller mor ble 
overfalt og voldtatt fordi hun viste leggene sine en sommerdag? Se realitetene til disse 
folkenes væremåte, og agenda i deres ideologi, som går ut på å drepe vantro og overta deres 
godt. Lyve har de også lov til, bare det gjelder "saken sin”. Nei! Våkne opp folkens før det er 
altfor sent.      -Runar 

 

Slike patosappeller forekommer ofte i hatretorikk, og har som mål å appellere til følelser som 

redsel, frykt, sinne eller angst. Det ligger mye makt i bruk av patosretorikk, ettersom det er en 

språkteknikk som ønsker å aktivere og forsterke folks negative følelser (Nilsen 2014a:23). 

Som intervjuer forsøkte mange informanter å påvirke meg gjennom å appellere til mine 

følelser som ung og kvinne. Eksempelvis Torstein sitt utsagn ”Men det er dine barn, og 

kanskje dine barnebarn jeg tenker på. Og spesielt jentene”, eller da Runar uttrykte ”Hvordan 

ville du reagert om din venninne, eller mor ble overfalt og voldtatt fordi hun viste leggene 
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sine en sommerdag?”. Når informantene anvender slik emosjonell argumentasjon, prøver de å 

appellere til folks moralitet og verdisyn. De bruker en kombinasjon av norm- og 

følelsesargumentasjon ved å henvise til barn som ofre, samt verdier som kvinners og 

homofiles rettigheter. Når folks følelser aktiveres, påvirkes samtidig evnen til å vurdere 

saksforhold. Men selv om normargumentasjon kan være vanskelig å motsi, gjør ikke det selve 

saksforholdet mer gyldig. Patosretorikk fungerer som et slags janus-ansikt mellom empati og 

fobi, der man på den ene siden ”kjemper for de svake”, samtidig som man essensialiserer og 

stempler en hel sosial gruppe som underlegne og farlige. Informantene forsøker å posisjonere 

seg som forkjempere for liberale verdier, og synliggjør dermed en diskrepans mellom ønsket 

om å fremstå som liberale på den ene siden, og deres autoritære og rasistiske fremtoning på 

den andre.  

 

Videre viser informantene en eurosentrisk virkelighetsorientering, gjennom fremstillingen av 

muslimer som primitive og barbariske. Adjektiver som ”middelalderske”, ”tilbakestående” og 

”udemokratiske” forekommer ofte, og det anvendes en islamofobisk diskurs der islam 

representerer en underutviklet kultur og en totalitær tankemåte (Jupskås 2012:102). Ofte 

fremstilles muslimer som ”barbariske” og ”kriminelle”, og fremstår som mekaniske objekter 

uten selvkontroll og empati. Denne fremstillingen av muslimer som mer aggressive enn andre 

er utvilsomt en rasistisk stereotypi. Slik Bangstad viser bygger denne stereotypien på en antatt 

patriarkalsk kultur som ønsker å definere hva islam er og ikke er for muslimer selv, uavhengig 

av hvordan muslimer selv forstår og tolker sin tro (Bangstad 2014:9). Overordnet fører 

orienteringen til en fremmedgjøring og kriminalisering av muslimer, som posisjoneres som 

farlige og annerledes fra ”oss” gjennom en retorikk som ønsker å vekke sinne og frykt:  
Muslimene de kan ikke leve i fred med andre muslimer en gang. De kriger og sloss hele tida. 
Og nå får vi de hit, ikke sant. Det virker som det er mange som tror at de ikke skal ta med seg 
krigen hit, men der tar de skammelig feil.  -Arne 
 
Hvor langt skal en dra ut forskjellene på disse importerte bandittene, og den etniske 
befolkningen, som ikke vil ha dem her? Når, og ikke hvis, det skjer ett angrep på 
jenter/kvinner, får jeg håpe at det er noen av tilhengerne av denne importen av banditter og 
voldtektsmenn det rammer, og det skikkelig hardt.  -Sigurd 

Forståelse av muslimers lojalitet 

Informantene definerer muslimer som sosial gruppe utfra antagelser om deres motivasjoner 

og lojalitet. Her fremkommer det to aspekter; snyltere og løgnere. Det første er knyttet til 

ideen om at muslimer og spesielt asylsøkeres primære hensikt er å snylte og dra ressurser ut 

av det norske velferdssystemet. Dette henger sammen med forestillingen om muslimer som 
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late og kravstore. Informantene føler at muslimer stiller særkrav som ingen andre får, som 

tilsidesetter norsk kultur. Det andre aspektet viser til en forestilling om at muslimer lyver for å 

skjule deres egentlige lojalitet og hensikter. I bunn ligger en ide om at muslimer kun er lojale 

mot sin ”egen” gruppe. For eksempel beskriver Oddbjørn hvordan en muslimsk brannmann 

bare vil redde de som har hans egen tro i et brennende hus. Ulrik uttrykker at muslimer har 

”null lojalitet til Norge og nordmenn og hva vi står for”, etter en historie om norsk 17.mai 

feiring. Informantenes beskrivelser av hvordan muslimer kamuflerer sin lojalitet er synonymt 

med Eurabia-litteraturen, der muslimer til enhver tid praktiserer taqiyaa, som oversatt betyr 

dissimulering. I denne litteraturen er begrepet synonymt med ”løgn” og presenterer en 

forestilling om at man aldri kan stole på noen muslimer, selv ikke de som ”hevder å være 

moderate” (Bangstad 2014:10). Slik Oddbjørn forteller: ”Da bruker de sin tradisjon: ’jeg har 

lov til å lyve, det er min tro, jeg har lov til å lyve’”. Det som er svært problematisk med en 

slik tankegang, er at det innebærer en mistenkeliggjøring av en hel kategori mennesker. Det 

synliggjør også et viktig paradoks i informantenes forståelse; hvor de på den ene siden 

anklager innvandrere for å ikke ville integreres, er samtidig deres holdninger en enorm 

barriere for innvandreres muligheter til integreringen som informantene etterlyser.  

Narrativ om islamisering 
Et grunnleggende trekk ved informantenes forståelse av muslimer er støtten til 

islamiseringstesen, der islam redefineres fra å være en religion til en politisk (totalitær) 

ideologi. Islam og islamisme fremstilles som gjensidige kategorier, og skillet mellom 

moderate og ekstreme muslimer er nærmest usynlig. Mange mener at det ikke finnes 

moderate muslimer, som er et viktig kjennetrekk ved det islamofobiske verdensbildet 

(Jupskås 2012:102-105). På mange måter illustrerer holdningene en blindhet for ulike måter 

folk kan være muslimer på. Den underliggende ideen om at muslimer i kraft av sin religiøse 

tilhørighet tenker og handler på bestemte og uforanderlige måter, fremhever Bangstad som 

nærliggende rasistisk (Bangstad 2014:10).  

 

Det som gjør narrativet konspirasjonsteoretisk, er der informantene tar skrittet over fra 

deskriptive til handlingsorienterte påstander. Islamiseringstesen er forankret i en forestilling 

om at istedenfor en voldelig okkupasjon, tildeles muslimene makt gjennom en langsom 

overtagelsesprosess hvor de infiltrerer europeiske land fra innsiden. For å få en sterk posisjon 

utnyttes Europas ”myke” svakheter, der Norge er ekstra utsatt. Ulrik beskriver denne 
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prosessen metaforisk som ”å koke frosken”. Frosken er en metafor for nordmenn, mens det 

kokende vannet symboliserer snikislamisering, som han betegner ”snikkoking”: 

Og apropos bedøvelse, så skal jeg ta enda en parallell. Det jeg kaller "å koke frosken". For 
eksempel innvandring som man dekker over konsekvensene av, så er det ingen som merker 
noe av, for man har ikke fått det direkte på kroppen, ikke sant, man merker ikke noe særlig. 
Det er som å putte en frosk i en gryte med kaldt vann, og der sitter'n. Så setter du på varmen. 
Og det blir gradvis varmere. Og den merker ikke det før temperaturen kanskje er 60 grader. 
"Og hva er det nå, det er litt ubehagelig her". Så prøver den å hoppe ut, men da er den 
paralysert. Det er for sent. Så dør den. Og det er det som er i ferd med å skje her. Vi er i ferd 
med å bli kokt. Vi må reagere før, for nå er det snart for sent. (…)Det er snikkoking. Nå 
forsvinner grisene fra sykehusene, så forsvinner svinekjøttet fra barnehagene, og fra 
matbutikkene etterhvert. Så forsvinner julepynten i gatene.  

-Ulrik 
 

Metaforen om frosken illustrerer overbevisningen om at man er offer for et subtilt eller skjult 

angrep. Målet er å bygge opp et muslimsk samfunn eller opprette islamistisk diktatur. Selv om 

ingen nevner selve begrepsapparatet eller henviser til primærkildene, er fortellingen identisk 

med Bat Ye’ors begrep om dhimmifisering. Til felles står ideen om at europeiske land går inn 

i en tilstand hvor de overgir kontrollen over sitt eget land til muslimene. Slik Ye’or beskriver 

det, underlegges Europa under muslimsk styre ubevisst, uten at man selv er klar over at man 

lever i dhimmitude (Indregard og Strømmen 2011:26). Til sammen oppfyller forestillingen om 

islamisering alle kravene til en konspirasjonsteori; det finnes hemmelige sammensvergelser 

som styrer elitene våre, og formålet er intet mindre enn herredømme og territoriell overtagelse 

(Jupskås 2012:47). Informantene konstruerer eksplisitte fiendebilder ved å henvise til ”dem” 

som en fremmed trussel: 
De går jo inn i politiske partier. Har du lest boken til hun Hege Storhaug? Jeg kjenner godt til 
den. Ja, der står det mange opplysninger. De går jo inn i samfunnet for å overta gjennom 
politiske partier. De er jo allerede godt inne i Arbeiderpartiet. Du ser jo hun Hadja (…)Altså, 
det er styrt. De har den strategien at de skal overta, og de skal bruke demokratiet til å ødelegge 
demokratiet. Det er det de liksom skal prøve å gjøre da.       -Sigurd 

Som ”de andre” presenteres muslimer som fienden. Fiendebildet fremsetter en handling hvor 

det er ”oss mot dem” og ”de snille mot de onde”. Det skapes en forventning om at muslimer 

kommer til å opptre fiendtlig i fremtiden. Som Nilsen (2014a) påpeker, resulterer slike 

fiendebilder i at man unngår å se enkeltmenneskene i gruppen. Det er en 

umenneskeliggjøring, som skjer forut for hatkriminalitet (Nilsen 2014a:56) 
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Antisemittisme og biologisk rasisme 
Selv om majoriteten av informantene fokuserte på muslimer, var det imidlertid to som 

fremhevet jødene som den største trusselen mot europeisk suverenitet. Disse intervjuene ga 

kanskje de mest overraskende og urovekkende funnene i feltarbeidet. Intervjuene viser at det 

fremdeles eksisterer antisemittistiske holdninger i Norge, uten at man nødvendigvis har en 

organisert gruppetilknytning, som gjør slike holdninger mindre synlig fra overflaten. 

Informantene som fokuserte på jødene skilte seg fra de andre, og fremstod som mer beleste og 

konsistente i sin virkelighetsforståelse. De henviste fortløpende til litteratur, og brukte gjerne 

sitater for å underbygge sine poenger. Spesielt Daniel likte å referere til historiebøker, mens 

Oddbjørn henviste til teologi og psykologisk teori.  

I motsetning til informantene som fremstilte islam gjennom en kulturdeterministisk forståelse, 

vektla disse i større grad en biologisk-deterministisk forståelse, gjennom forestillingen om at 

det eksisterer biologisk hierarkier mellom sosiale grupper. Disse informantene trekker 

gjennomgående på etablerte narrativer om eugenikk og ”rasehygiene”, gjennom bruk av en 

tradisjonell rasediskurs (Reisigl og Wodak 2001). Dette medfører en primordial 

sivilisasjonsforståelse, der skillelinjer går mellom etniske grupper som ”europeere”, ”asiatere” 

og ”afrikanere” (Painter og Jeffrey 2010:148). Flere informanter omfavnet rasebegrepet og at 

genetiske forskjelligheter gir utslag i fysikk, mentalitet og ikke minst intelligens. Daniel 

forteller om ”kriger-genet”, som han mener stammer fra Afrika og Midtøsten. Han mener 

personer fra disse områdene har en høyere sannsynlighet for å være voldelig og utagerende. 

Han eksemplifiserer med forekomsten av drap utført av ”negere” i USA, og at de dreper ”ni 

ganger mer enn hvite gjør”. Lik Daniel mener Erik at ”mørke mennesker” er fysisk overlegne, 

men har den laveste intelligensen, som et uunngåelig resultat av rase. Samtidig forsøker Erik å 

fremstå som moralsk anstendig gjennom et sentiment om at alle raser er likestilt, selv om de 

er forskjellige. Dette er også kjent som ”covering”, en legitimeringsstrategi som brukes for å 

unngå sosialt stigma (Goffman 1963). Dette sentimentet har likevel et iboende paradoks når 

han samtidig beskriver hvordan hvite europeere har en ”høyere intelligens”.  

Videre indikerer informantenes raseforståelse at biologi påvirker sosiale forhold. Nasjonal 

tilhørighet forstås som en evig, absolutt og uforanderlig kategori som bestemmes av geografi 

og genetikk. I en samtale om integrering, uttrykker Daniel at pakistanere ikke kan føle 

tilhørighet til Norge. Han mener at slike innvandrere aldri kan bli ”norske”, i kraft av deres 

genetiske opprinnelse: 
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Det skyldes at (pakistanere) er det. Hvis du tar en afrikansk elefant også putter du den i en 
dyrehagen i Toronto, vil du da si at det er en canadisk elefant?(Ler) Det er jo store biologiske 
forskjeller, og det er jo helt ålreit, at det er store forskjeller. Det er forskjeller på fysiske ting, 
intelligens, interesser, seksualitet. Alle de tingene er det veldig stort avvik på. Og vi trenger 
ikke noe verdi på om det er bra eller dårlig, Men vi har en viss struktur som vi havner 
innunder, og da er det sånn som vi identifiserer oss. Og da blir vi jo automatisk trekket mot 
mennesker som er sånn som oss.   

 

”Strukturen” vi er underlagt, altså genetiske forutsetninger, brukes til å normalisere at det er 

”unaturlig” å sosialisere eller stifte familie med mennesker av annen rase. Informantene inntar 

en monogenetisk posisjon på rase; de opererer med biologiske og hierarkiske skillelinjer 

mellom raser, som kan påvirkes av miljø (Helland 2014:129). Dette synliggjøres gjennom 

deres frykt for kulturell påvirkning og ”raseblanding”, hvor den ”hvite rase” blir sett på som 

svak og lettpåvirkelig. Dette begrunnes med at fordi etniske grupper har ulike disposisjoner, 

bør de ikke blandes. Ettersom dette forstås som ”unaturlig” vil det føre til ”etnisk konflikt”. 

For å bevare sosial orden bør raser altså holdes atskilt fra hverandre. Slik bruk av raseteori er 

problematisk av mange grunner. Ikke bare skapes det statiske og generaliserende kategorier, 

men det legitimerer og dekker over maktforhold; de gjør stereotypifisering og undertrykkelse 

til noe ”naturlig”. Informantenes beretninger indikerer at slike maktforhold er uvisst for dem 

eller ikke av interesse. Og der hvor problemstillingen oppstår, snus rollene om til å fremstille 

hvite europeere som ofre. Deres forståelse av jødene er et godt eksempel på dette. 

Konspirasjonen om jødene 
Lojalitet og tilhørighet 

I motsetning til informanter som fokuserer på muslimer, er det ikke et utpreget fokus på 

jøders kulturelle egenskaper, men heller på deres motiver og handlingsmønstre. Mens 

islamofobi vurderer muslimer som farlige på grunn av ”underutviklet kultur”, fremstiller 

antisemittiske holdninger ofte jødene som farlige fordi de er spesielt smarte, utspekulerte og 

mektige (Jupskås 2012:102). Daniel og Oddbjørn gir uttrykk for en antisemittistisk 

orientering. I sentrum står en essensialistisk forståelse, der jødene er onde fordi de er jøder.  

 

Daniel og Oddbjørn legitimerer sine antisemittiske holdninger gjennom nøytraliserings-

teknikken ”denial of the victim” (Sykes og Matza 1957), ved å fremsette argumenter om at 

jødene fortjener å bli stigmatisert. De produserer totalt fire former av denne typen 

nøytralisering. Den første er påstanden om at jøder kamuflerer seg som europeere. De mener 

at jøder har ”infiltrert” Europa og ”hører egentlig ikke hjemme her”. Daniel bruker en 
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dehumaniserende retorikk i sin beskrivelse av jøder som en ”parasittisk rase”, og trekker på et 

antisemittisk tropenarrativ om ”den vandrende jøden”: 

Og jødene de har levd på en måte som en parasittisk rase, fordi de har ikke hatt noe annet sted. 
De har da vandret i tusenvis av år, de har ikke hatt eget land, men vandret rundt i Europa og 
kamuflert seg som europeere.  

Slike metaforer er typisk for hatretorikk, der fienden forbindes med noe som er ubehagelig, 

fremmed og vanskelig å bli kvitt (Nilsen 2014a:41). Metaforvalget kan tolkes som et forsøk 

på å overføre parasitters negative egenskaper over på jødene, slik at de anses som 

mindreverdige. Jødenes folkevandring og diaspora brukes som et bevis på utenforskap, og 

reflekterer Daniels primordiale syn på nasjonal identitet og tilhørighet.  

 

Det bringer videre til neste nøytralisering, nemlig påstanden om at jøder ikke føler seg norske. 

At jøder har bodd i Norge over mange generasjoner fremstår som irrelevant, da deres 

genetiske opprinnelse alltid vil avgjøre jøders følelse av tilhørighet og lojalitet. Nasjonal 

identitet og tilhørighet oppfattes som gjensidig utelukkende; man kan ikke føle seg norsk og 

jøde samtidig. Slik Daniel fremstiller det, eksisterer det en hierarkisk rangering av sosiale 

identiteter, der den jødiske identiteten undergraver alt annet: 
 

Du sa i stad at "de ikke hører hjemme her". Kan du forklare hva du mener med det? 

Fordi de er først og fremst jøder. De føler seg ikke som norske. Du kan si, en jøde er ikke bare en religion. 
Fordi de var øst-europeere, men konsekvensen av å leve som jøde i 1500 år har også gjort noe med genene 
deres og deres måte… Det er så inngravert i dem, at de lever da.. De er først og fremst jøder over alt annet. 
Det står alltid først, selv om det gjelder jo ikke for alle som identifiserer seg som jøder. (…)De vil alltid 
jobbe for å fremme jøder, uavhengig av hvor de er hen. De vil beskytte jøder, uansett om de gjør noe 
kriminelt eller ikke, uansett hvilket samfunn. Fordi de er alltid førsteprioritet. Som en etnisk gruppe. Og 
det synes jeg egentlig er noe vi burde lære av. Jeg synes ikke det er negativt egentlig, men jeg synes at det 
er negativt at de lar dem gjøre det her. 

I sitatet fremsetter Daniel en idé om at jødene alltid vil jobbe for å fremme sine interesser som 

gruppe, på bekostning av det kollektive samfunnet. Deres jødiske identitet gjør at de alltid vil 

stå utenfor samfunnet, samt mangle lojalitet og tilhørighet i biologisk og kulturell forstand. 

 

Den tredje nøytraliseringsteknikken handler om at jøder har et iboende og uforanderlig vesen. 

Oddbjørn fokuserer på jøder som upålitelige og utspekulerte. Han begrunner påstandene med 

at jødedommen tilrettelegger for at jøder kan lyve og stjele. Dette bringer oss videre til den 

siste nøytraliseringsteknikken om at jøder selv er skyld i hvordan de har blitt behandlet. Her 

trekker Daniel på et tropenarrativ om ”den grådige jøden”, og begrunner forfølgelsen av 
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jødene som et uunngåelig resultat av jødenes vesen som grådige tyver. Han mener grunnen til 

at jødene har vandret er for å ikke bli tatt i å holde ”påsan med tjuvgodset”. Samtidig blir 

jødene fremstilt som konfliktskapende. Daniel forteller en historie hvor en jøde kommer i 

konflikt med alle på sin vei, og derfor har jøden selv skylden. Igjen fremmes ideen om at 

jøder ikke blir hetset, men at ”kritikken” er en selvpåført konsekvens av jødenes væremåte. 

Trussel mot suverenitet 

Etter å ha redegjort for jøders vesen, går Daniel videre til en konspiratorisk tolkning av jøders 

motivasjoner. Denne delen av fortellingen spiller på det antisemittiske narrativet og 

konspirasjonsteorien om Sions vises protokoller, som inspirerte nazistenes holocaust i sin tid 

(Nilsen 2014a:57). Dette fremkommer tydelig i hans forsvar av jødeparagrafen. Han mener at 

man hadde rett til å lage en slik paragraf, fordi jøder utgjorde en trussel mot norsk suverenitet, 

ettersom ”de konspirerer og prøver å undergrave statsmakten”. Daniel mener at paragrafen 

ikke var rasistisk begrunnet, men oppstod av samfunnssikkerhetsmessige hensyn og 

nøytraliseres således gjennom en ”appeal to higher loyalties” (Sykes og Matza 1957):  

Men altså, det var jo ikke fordi de da tenkte så på om de så annerledes ut eller det ene eller 
andre, men fordi de representerer en fare for nasjon Norge. Ikke en fare for dem, men for 
barnebarna og tippoldebarna. Det er dem de utgjør en fare for. Derfor eksisterte den.  

 

Daniel fremmer to årsaker til at jøder konspirerer for å undergrave statsmakten. For det første 

er jødene en fare for norske interesser, ettersom de alltid vil jobbe for deres egen gruppe og 

ikke i Norges favør. For det andre konspirerer de gjennom å innta maktposisjoner i viktige 

institusjoner, som medier, politikk og næringsliv. Både Oddbjørn og Daniel forteller om en 

hemmelig sammensvergelse som tar kontroll over statsapparatene for å fremme jødenes 

interesser. Selv om antall jøder er få i Norge, oppleves de som en slags usynlig fiende som 

infiltrerer maktposisjoner fra innsiden. Hovedintensjonen er å svekke Europa ved å innføre 

multikulturalisme og åpne for innvandring. I motsetning til andre, anser ikke Daniel muslimer 

som like farlige, fordi jødene er vanskeligere å spotte med det blotte øye: 
For den måten de jobber i samfunnet på, det utgjør en mye større trussel. For vi aksepterer 
dem som våre egne, fordi de ligner på oss. Men de blir presentert med en pervers ideologi som 
gjør at samfunnet blir fordervet.  

Det er nettopp jødenes iboende egenskaper, sluhet og intellekt, som gjør dem farligere. Selv 

om jødene er få, så oppleves de likevel som større og farligere enn muslimene. 
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YTRINGSDIKTATURET 
Kompliserende handling 

 

”Ytringsfrihet for meg, det er det motsatte av det jeg har opplevd i Norge. Jeg opplever 

at jeg ikke kan si mine meninger, i at jeg blir... Jeg blir rett og slett sensurert i alle andre 

medier enn Nettavisen. Og jeg opplever at ytringsfriheten har to hoder her i vårt land. 

Og det er at hvis du har de ”riktige” meningene, så har du såkalt fri ytringsfrihet.   

Mens hvis du ikke har det, så blir du ganske fort kappa huet av.” 

-Torstein 

 

Neste del av analysen tar for seg motnarrativets kompliserende handling, som viser til 

handlingssekvensen og den generelle situasjonen før fortellingens klimaks (Labov og 

Waletzky 1967:32). Den ønsker å svare på spørsmålene ”hvordan var det i begynnelsen?” og 

”hva skjedde så?”. Etter å ha definert hvem som forårsaker plottet, fortelles det om hvordan 

plottet settes i gang. I intervjuene introduseres den kompliserende handlingen gjennom 

informantenes beskrivelser av hva som står på spill og hvordan fiendebildene påvirker 

ytringsfriheten. I motnarrativet handler dette om hvordan sannheten skjules, manipuleres og 

undertrykkes. De beskriver et hegemoni som styrer menneskers tanker gjennom uformelle 

normer (politisk korrekthet), formelle normer (paragrafer) og sanksjoner (sensur, 

rasismekortet, ytringsansvar). Her tilskriver informantene seg en mer utpreget rolle som 

protagonist, og konstruerer det første personlige narrativet som offer.   

Ytringsfundamentalisme 
Informantenes beskrivelser av den ideelle ytringsfrihet konstituerer et såkalt 

ytringsfundamentalistisk ståsted (Syse 2017:35). Det tilsier en absolutt ytringsfrihet uten 

filtrering eller moderasjon. Ytringsfrihet defineres av informantene som en menneskerett, og 

innskrenking innebærer følgelig en innskrenking av demokratiet. Men dette innebærer også 

retten til å kunne si hva som helst uten å bli gjenstand for sensur. Ytringsfrihet og demokrati 

forstås som gjensidige utelukkende; man kan ikke ha det ene uten å ha det andre.  

 

I informantenes legitimering av en ubegrenset ytringsfrihet identifiserer jeg tre konsepter; 

moral, nytte og deliberasjon. For det første mener de en ubegrenset ytringsfrihet er bundet til 

en moralsk forpliktelse om å advare om framtiden, avsløre politisk propaganda og beskytte 
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kvinner og barn. For det andre mener de at det innehar en nytteverdi, gjennom sine praktiske 

spill-over effekter. Her støtter de den såkalte trykk-kokerteorien, som viser til at en 

ubegrenset ytringsfrihet vil synliggjøre meninger som ellers ville ”gått under jorda”. For det 

tredje mener de at en ubegrenset ytringsfrihet er nødvendig for å oppnå reell demokratisk 

deliberasjon. Det vil si at man utforsker og veier alle sider ved en sak opp mot hverandre i en 

åpen og kritisk debatt. I deres beskrivelser av det ideelle demokratiet vektla de en 

ytringsfrihet basert på et åpen og konfronterende offentlig rom, et konsept som har mange 

likhetstrekk med Habermas’ deliberative demokrati (1991). Informantene mener at målet med 

ytringsfrihet er å komme nærmere de beste løsningene og få mest mulig objektivitet rundt et 

tema. Derfor mener informantene at det ikke bør være grenser for ytringsfriheten, fordi det 

begrenser mulighetene for en ”ærlig og faktabasert debatt”. 

Ytringsdiktaturet 
Når jeg spør om hva han tenker om ytringsfriheten i Norge, svarer Sondre med et smil: 

”hvilken ytringsfrihet?”. Slik han opplever det, lever vi i det han kaller et skinndemokrati, der 

makthaverne gjør sitt beste for å få oss til å tro at vi lever i et rettferdig og demokratisk 

samfunn. Målet er å opprettholde hegemoniet og makten over de viktigste samfunns-

institusjonene. Den symbolske makten har sitt fremste uttrykk i den venstreorienterte 

diskursen, som dominerer den offentlige debatten. Denne tolkningen deles av samtlige 

informanter. Ytringsdiktaturet presenteres som den kompliserende handlingen; ytringsfriheten 

blir mer og mer begrenset, i takt med innvandringen til Norge. Ytringsdiktaturet fremstilles 

som et bevis for at islam har en slags makt over den politiske sfære, spesielt på den politiske 

venstresiden. Politisk korrekthet blir således egentlig et skalkeskjul for ”snikislamisering”.  

 

Informantenes fremstilling av ytringsfriheten faller innenfor en velkjent diskurs innenfor 

kritisk teori. Masternarrativet og den politiske korrektheten, presenteres som en gjenspeiling 

av de materielle strukturene. De dominerende ideene er også de dominantes ideer. 

Informantene forteller hvordan statlige og statsstøttede institusjoner som utdanningssektoren, 

NRK, SSB og Aftenposten produserer den symbolske makten gjennom sin virksomhet. 

Ytringsfriheten er ikke reell, men en innbilt forestilling internalisert av en ”bedøvet” 

befolkning. Som et resultat er nordmenn under strukturelle føringer som begrenser evnen til å 

tenke og vurdere selv. Daniel sin fremste bekymring er hvordan det påvirker tankefriheten og 

menneskers kreative evner. For Oddbjørn handler dette om internaliserte normer om 

konformitet, som gjør at man ikke vil skille seg ut eller å gå mot strømmen.  
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Personlig narrativ: Offerrollen 
Konstruksjonen av et sosialt problem innebærer ofte en gjensidig utforming av offerbilder 

(Holstein og Miller 1990:116). I den kompliserende handlingen konstruerer informantene et 

personlige narrativ i sin posisjonering som marginalisert offer. Et sentralt trekk ved 

offerposisjonering er hvordan roller snus til fortellerens fordel. Ifølge Holstein og Miller 

(1990:106) er et av hovedformålene med offerposisjonering ansvarsfraskrivelse (deflecting 

responsibility) for egne problemer og ilegge ansvaret (assigning causes) for ens problemer 

over på andre. Informantene fremstiller seg selv som ofre for forskjellsbehandling og 

stigmatisering, hvor deres meninger knebles og sensureres i møte med et totalitært og korrupt 

regime. Informantene inntar en aktiv posisjon, ettersom de forankrer rollen i deres aktivisme 

og sensur i kommentarfeltene. På denne måten organiserer de fortellingen på en måte som 

ønsker å få tilhørerne til å føle empati med dem selv som protagonist. Som retorisk strategi 

trekker avsenderne på offerdiskursen for å rasjonalisere og legitimere ekstreme holdninger, 

men også for å unngå et sosialt ”stigma” gjennom å bli plassert i en rasistisk kategori. I tråd 

med Goffman (1963) er dette en form inntrykksmanipulering. Det vil si informantenes forsøk 

på presentere et bestemt bilde av seg selv, gjennom å styre det inntrykket som de presenterer 

til andre (Korsnes 2008:124).  

Rasismekortet 
I et samfunn som tilrettelegger for en bred ytringsfrihet, blir ytrerens ansvar desto større. Men 

for Birger blir notasjonen om ”ytringsansvar” en hersketeknikk som brukes av makthaverne 

for å undertrykke innvandringskritikere, og fremstilles som en form for symbolsk vold 

(Bourdieu og Passeron 1970). Informantene tolker ”ytringsansvaret” som en meningskorridor 

som ønsker å legge føringer på hva man skal si og mene. Den skaper en forsiktighet og 

tilbakeholdenhet rundt temaer som egentlig burde vært gjenstand for hard kritikk. Det fremste 

uttrykket er det informantene omtaler som ”rasismekortet”. Alle informantene har opplevd å 

bli kalt rasist, ekstremist eller nazist. Noen opplever det som støtende, andre som humoristisk. 

Informantene tolker slike betegnelser som en bekreftelse på at det eksisterer et ideologisk 

hegemoni, der rasismekortet er et legitimeringsverktøy: 
Også liker jeg å argumentere på den måten at å legge fram mye dokumentasjon da, på det jeg 
sitter og sier, så det ikke bare er svada. For det er viktig. Men så blir det fort avkortet ofte, 
fordi man blir veldig fort stempla. Nazi og høyreekstrem, jeg føler ikke at jeg er det. (…)For 
det er å drive hersketeknikker, det å drive nedsettende, å bås-sette folk i negativ forstand, så 
blir det en hersketeknikk. Og da ønsker de å bare drepe en debatt før den har startet.  

-Sondre 
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Informantene opplever rasismekortet som en stemplingsprosess som brukes for å avvæpne 

dem. Gjennom å kalle dem rasister eller ekstremister mister deres argumenter verdi og deres 

rolle i debatten blir undergravet. Rasismekortet er noe som meningsmotstandere ”alltid har i 

ermen” som kan dras frem for å avkorte innvandringskritikere. Men informantene tolker 

rasismekortet også som en seier. Meningsmotstanderne kommer til et punkt hvor de ikke 

klarer å argumentere mot dem, og er nødt til å ”gå over i det usaklige”. Det skyldes at 

meningsmotstanderne innser at informantene har rett, er redde for å erkjenne ”sannheten”. 

Sagt på en annen måte; når masternarratiet slår sprekker, brukes rasismekortet for å tette igjen 

hullene. For informantene gir det en selvforsterkende effekt; jo mer de sensureres og kalles 

rasister, jo mer overbevist blir de at motnarrativet er det eneste ”sanne”.  

Syn på ”rasismeparagrafen” og hatefulle ytringer 

Under intervjuet spurte jeg alle informantene om hva de tenkte om at det finnes en paragraf 

som har som hensikt å beskytte kulturelle og etniske minoriteter mot hets, sjikane og hatefulle 

ytringer. Her synliggjorde deres inkonsistente meninger en rollekonflikt. På den ene siden, 

inntok de en empatisk posisjon som var imot hets og voldelige oppfordringer. På den andre 

siden syntes de lite om paragrafen og mente at den burde fjernes. På tross av ytrings-

fundamentalisme, støttet informantene at det bør finnes visse grenser for ytringsfriheten og at 

enkelte kommentarer bør holdes utenfor debatten. Dette er i seg selv et paradoks, og viser at 

avsenderne på den ene siden ønsker å stå i opposisjon til masterarrativet, samtidig som de 

ikke ønsker å være sosialt avvikende. Slik posisjonerer de seg både som tilhengere og 

motstandere av paragrafen samtidig. Dette er imidlertid ikke uvanlig, slik Goffman 

(1963:159) påpeker, vil sosiale avvikere oftere enn andre delta i en slags ”two-headed 

roleplaying”. Den inkonsistente rolletakingen viser at de på den ene siden strider mot og føler 

seg ekskludert fra samfunnet, samtidig som de ønsker anerkjennelse fra og inklusjon i det. 

 

Selv om informantene stedvis støtter bruken av sensur, viser de imidlertid en annen forståelse 

av hva som er formålet med sensuren. Istedenfor at sensur skal beskytte mot nedsettende og 

sjikanerende ytringer, fokuserer de primært på sensur som filtrering av ”løgner og 

usannheter”. De mener moderatorer fjerner tankesett og kritiske meninger som ikke samsvarer 

med den virkeligheten som masternarrativet produserer. Fordi mediehusene produserer 

masternarrativet, beskytter moderatorer kommentarer som ”sprer løgner”. Den sensuren som 

finner sted er derfor ikke nøytral, men politisk farget. Informantene understreker at de hadde 

godtatt sensuren hvis det ble bevist at det de skrev var ”usant”:  
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Det er veldig viktig å ha respekt for den røde boka i min verden. For har vi ikke loven å følge, 
så har vi anarki. Og da må det være et kontrollorgan som faktisk, når det går så langt, kan sette 
foten ned når det gjelder ytringsfriheten. Men det kontrollorganet har vi ikke! Det er infisert av 
venstrekreftene sin kreftsvulst, i mine øyne.  -Torstein 

 
Hvis det er ren desinformasjon, det kan sensureres hvis det beviselig er det. Hvis man så sitter 
på definisjonsmakten som gjør at man kan definere om ting man ikke liker, under det alibiet at 
det er usant, ikke sant. Det er et farlig område det. Og det er veldig mye desinformasjon ute og 
går, alle veier, på alle kanaler.    -Ulrik 

 

På denne måten tenderer informantene til å støtte opp under sensur kun når det taler til deres 

fordel. Når sensur av ”hatefulle ytringer” bringes opp mer spesifikt, endrer imidlertid 

informantene retning. Konseptet ”hatefulle ytringer” tolkes som et ”kneblingsverktøy” som 

brukes til å kriminalisere meningene deres. Flere blir provoserte av å bli stemplet som 

hatefulle og ilagt følelsen ”hat”. I møte med anklagen om å være hatefull brukers 

offerposisjoneringen instrumentelt for å snu situasjonen til deres fordel. Istedenfor at 

kommentarene anses som nedsettende ytringer fra en hvit majoritetsbefolkning, blir det i 

stedet fremstilt som en motmaktsstrategi fra en marginalisert gruppe. Informantene utøver 

igjen ”covering” (Goffman 1963). Ved å fremheve statusen som ”offer” forsøker de å tilsløre 

en stigmatisering som ”hatefulle” eller ”netttroll”. Et sitat fra Ulrik illustrerer godt hvordan 

konseptet hatprat snus over på en offerdiskurs om ”dem som har blitt holdt nede”:  
Det blir stemplet som hat-tale. Men er det det? Er det en sint person snakker? (Det er) en som 
har blitt holdt nede, en som har blitt kalt rasist og stigmatisert. Det er veldig mange 
provoserende uttalelser på den andre siden også. Men jeg prøver å holde det jeg sier i en 
berikelig tone. Heller sarkasme enn sinne på nett. Og bruke det man har av intelligens for å få 
fram budskapet og for å få parkert den andre på en relativ pen måte, da. Men... hat for meg det 
er et veldig ullent begrep.   

 

Gjennom informantenes inntrykksmanipulering synliggjøres en diskrepans mellom hvordan 

de forstår seg selv som marginaliserte, istedenfor som medlemmer av majoritetsbefolkningen 

som bruker sin posisjon til å rette krenkende ytringer mot minoritetsbefolkningen. Dette er 

forøvrig ikke et ukjent fenomen. Flere studier viser til hvordan norm- og lovbrytere 

rasjonaliserer sine handlinger gjennom en offerdiskurs (Bryant m.fl. 2017; Berbrier 2000; 

Kellet 1995). Ifølge Berbrier (2000) skiller denne ”nyrastiske diskursen” seg fra tradisjonell 

rasisme gjennom offerposisjonering. Den nyrastiske diskursen beskrives som en stilisert 

presentasjon der meningsytrerne streber etter å fremstå som artikulerte, veltalne og 

respektable. På den ene siden fremheves empati og respekt for forskjelligheter mellom 

mennesker, hvor de fornekter rasisme. På den andre siden brukes en retorikk som fremhever 

”hvite” som en truet rase (Berbrier 2000; van Dijk 1992; Gordon og Klug 1986). Gjennom å 

fremheve ”kjærlighet” for sitt land og folk, ønsker man å unngå det stigma som assosieres 
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med en tradisjonell rasistisk diskurs. Dette viser at offerrollen er sosial konstruert; hva én part 

ser på som sosial motstand, kan andre anse som forsøk på sosial dominans. Det man å spørre 

seg er hvorvidt ytringene kommer fra en reelt marginalisert gruppe som forsøker å få sin 

stemme hørt, eller hvorvidt avsenderne har lært (bevisst eller ubevisst) at det å trekke på en 

offerdiskurs og presentere kommentarene som en form for sosial motstand, er den mest 

effektive måten å få handlingen akseptert som forsvarlig og rasjonell til det rette publikum. 

Som offer kan informantene oppnå en spesiell makt; offerets makt. Slik Kapelrud (2008) 

beskriver, har større anerkjennelse for offerstatus i offentligheten medført et økende antall 

offerkategorier, som gir muligheter for anerkjennelse og påvirkning. 

 

Men ikke alle tar avstand fra hat som en sentral drivkraft bak ytringene. For Erik er hat en helt 

legitim følelse hvis man bevitner noe ondt. Han mener at han må kunne si at han hater 

muslimer, hvis det er hans oppriktige mening. Isteden blir meningene kriminalisert, fordi 

visse tanker og følelser blir ”ulovlige”. Paragrafen har skapt et ”thought police” som jakter på 

dem, istedenfor de ”ekte” kriminelle. Erik er den eneste som anvender ordet hat eksplisitt. 

Han legitimerer hatefulle ytringer gjennom en ”justification by comparison”; ord ikke er like 

skadelig som vold. Dette til tross for et svært direkte budskap om at muslimer er ”onde” og 

må deporteres: 

(Freedom of speech) means the right to say anything you want about anything, as long as you 
do not threaten or incite to violence. There should be no forbidden words, ideologies or 
beliefs. There should be no hate crime laws. The Common Laws that take care of violent and 
offensive behaviour are enough. Saying that you hate Muslims is not a hate crime it is 
expressing an opinion. Saying that Muslims should be killed should be treated under the law 
in the same way that, saying that anyone at all should be killed. We do not need special laws 
to protect minorities or systems of belief. Saying that you want to punch someone in the face 
is not the same as actually punching someone in the face or attempting to do so, or trying to 
get a third party to commit the violence. The new laws that have been created have made the 
police into "thought police" not what they should be: preventers of crime. Any law that makes 
having an opinion illegal is wrong. I think Islam is evil, I think all Muslims should be 
deported. I think immigration should be severely restricted in order to preserve the nation's 
culture and ethnic/racial identity. Certain immigrant groups are overrepresented in crime 
statistics and therefore should be deported and not allowed to immigrate. Should I be 
imprisoned or fined for holding these opinions? Should I lose my job? Am I evil? I do not 
incite to violence and I wish no harm to anyone, except violent criminals.      

-Erik 
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BORGERKRIGEN 
Resolusjon 

 
Så lenge det ikke blir tatt på alvor det folk mener, så blir det på en måte dytta 

den veien. Det var vel John F. Kennedy som sa tror jeg, at når fredelig 

revolusjon blir umulig, så er voldelig revolusjon eneste utveien. 

-Daniel 

 

Denne delen tar for seg resolusjonen, som viser til den narrative funksjonen som beskriver 

utfallet av den kompliserende handlingen (Labov og Waletsky 1967:34-35). Resolusjonen 

svarer på spørsmålet ”hva er konsekvensen?”. I motnarrativet beskrives resolusjonen som 

resultatet av ytringsdiktaturet. Informantene har hittil tegnet et dystopisk bilde av 

ytringsfriheten, og beskriver hvilke konsekvenser dette vil ha på lengre sikt. Resolusjonen er 

det som avgjør hvilken sjanger som narrativet opererer innenfor, og som videre påvirker 

hvordan narrativet skal mottas av publikum.  

 

Narrativ om fremtidig konflikt 
Mistilliten og frykten for islamisering resulterer i et dystopisk fremtidsperspektiv, hvor nesten 

samtlige informantene bruker sterke uttrykk som ”borgerkrig”, ”blodbad” og ”revolusjon”. 

Den apokalyptiske resolusjonen plasserer motnarrativet i en tragediesjanger, gjennom å 

vektlegge antagonistenes seier, den uunngåelige utviklingen mot katastrofe og den endelige 

resignasjonen for dette nederlaget (Frye 1957:206-223). Denne forestillingen ble presentert av 

informantene uten min oppfordring, og mange brukte de samme ordene i sine beskrivelser. 

Det var bemerkelsesverdig at så mange mennesker uten kjennskap til hverandre, presenterte 

den samme resolusjonen:  
Det går rett ut til borgerkrig. Det gjør ingen noe godt det. Jeg ser krig og elendighet, det er det 
jeg ser ut av det. Og det blir det så lenge venstresida ikke snur seg rundt og får en annen 
tankegang.   -Arne 
 
Jeg vet at det blir borgerkrig. I hele Europa. Hele Europa blir et eneste stort Bosnia. Bosnia var 
et lite Europa. Muslimene kappet landet fra de kristne der også.   -Ulrik 
 
Det er ikke grove ord i det hele tatt. Om 30 år har vi full borgerkrig her i landet.  -Torstein 

 

Til felles hadde informantene en gjennomgående trusselargumentasjon, hvor resolusjonen 

fremsettes som en trussel: ”Dersom (x) ikke endrer seg, så vil (y) skje”. Slike språklige 
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strategier brukes som oftest for å gi fortellingen oppmerksomhet, gjennom å vekke følelser av 

frykt eller usikkerhet (Karlsen 2015:74). Selve konflikten er antatt å finne sted om 30-50 år, 

og beskrives som neste generasjons store krig. Ifølge informantene vil konflikten være en 

konsekvens av fortellingen så langt; det pågår en altomfattende islamisering av Europa, 

innskrenking av nasjonal suverenitet og fullbyrdelse av politikernes ytringsdiktatur og 

kriminalisering av motstandere. De presenterer et scenario hvor ”hvite” borgere vil bli en 

minoritet, muslimer tar over politisk makt innenifra og gjør ”særkrav” til allmenne lover. I 

tråd med konspirasjonsteorien om Eurabia foregår denne maktovertagelsen gradvis, uten bruk 

av våpen. Befolkningen forøvrig er ”dopet ned”, mens informantene presenterer seg selv som 

opplyste. Jarle sier at ”Det eneste jeg er redd for, er at folk har det så godt at de ikke er villig 

til å høre før det smeller”. Informantene mener konflikten vil starte når folk gradvis ”våkner 

opp” og ser at de lever i et ytringsdiktatur hvor innvandrere forsøker å overta makten:  
Det er det blodbadet som følger av den innvandring som skjer, det er konsekvensen av at folk 
blir tvunget til å være politisk korrekte. (…)Det kommer av seg sjøl fordi når noe blir forderva 
nok. Jeg ser litt på den massivinvasjonen som er nå av fremmede da, som bakterier som spiser 
råttent kjøtt i et infisert sår. Og såret det er samfunnet vårt. Og det er det som skjer.  

-Daniel 
 

Enkelte beskriver konflikten som en kalkulert handling planlagt av spesifikke aktører. Det 

fortelles om grupper som ”sitter på gjerdet” og venter på det riktige øyeblikket. Her beskrives 

en rekke ulike versjoner. Noen mener den ”brune høyresiden” venter på det Oddbjørn kaller 

”startskuddet”, slik at de kan starte krigen. Andre mener at det er muslimene som venter på at 

maktovertagelsen skal fullbyrdes, og deretter vil styre over europeerne med jernhånd. De 

slutter seg til et islamofobisk narrativ om at muslimer utgir seg for å være ”snille” eller 

”moderate”, men vil vise sitt ”sanne jeg” når tiden kommer.  

 

Konflikten tror de vil utløses av en enkelthendelse som vil skape kjedereaksjoner med mer 

alvorlige konsekvenser. Opprøret forårsakes av undertrykket press over lang tid, der ”glasset 

renner over”. Land med mer utpreget innvandring vil falle først, med svært voldelige utfall. 

Her nevnes blant annet Sverige, Tyskland og Frankrike. Norge vil følge den samme 

prosessen, men langsommere eller mer begrenset:  
Til slutt så går det til en viss grense, og så tror jeg at det blir en så jævla revolusjon. Du ser jo 
denne her høyreekstreme demonstrasjonen. Det er begynnelsen. (…)Jeg frykter et blodbad når 
det først smeller, altså. Da kommer det til å bli veldig voldelig tror jeg. (…)Jeg tror det 
kommer til å skje veldig mange steder i Europa. Det kommer til å skje her også, men det 
kommer til å ta litt lengre tid. (…)Men jeg tror at det første landet som ryker her i Norden, det 
er Sverige, for de ligger langt foran.  -Birger 
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Problemet er at det er nok muslimene som kommer til å fylle begeret til det renner over. Men i 
det øyeblikket begeret er fullt, så er det ikke viktig om det er muslim eller ikke, for da er det 
de som ser annerledes ut. (…)I Sentral-Europa så kommer det til å renne elver av blod, det er 
det jeg tror. Men jeg tror at i Norge så er problemet så lite sammenlignet med Sverige og 
Tyskland at konsekvensen av det som skjer der er kanskje nok til at vi unngår det verste. Selv 
om jeg driver og forbereder meg på å bli gammel i Øst-Europa. Fordi jeg ser ikke for meg at 
dette kommer til å være et bra sted om 30 år.  

-Daniel 
 

Informantene mener at man ikke skal undervurdere ideen om konflikt i fremtiden. De mener 

det er mange som mener det samme som ikke er synlige i samfunnet. Informantene legger det 

frem som en trussel; når forandringene blir merkbart på kroppen, vil mange komme frem og 

etterhvert forme en sosial bevegelse. Avmakt identifiseres som den viktigste 

motivasjonsfaktoren for opprøret. De beskriver en følelse av å bli behandlet som mindre 

verdt, enn ”de fremmede”. Det gjør at de føler at de ”mister samfunnet sitt”. Til slutt vil 

avmakten resultere i at folk ikke har mer å tape, som vil senke terskelen for å delta i et opprør. 

Informantene bruker en polariserende retorikk ved å legge opp ultimatumer gjennom hele 

fortellingen, der man står igjen med to gjensidig utelukkende kategorier. De veksler mellom 

krigsretorikk og patosretorikk, med vold og kjærlighet om hverandre. Enten er man for eller i 

mot, venn eller fiende. Enten må man synke eller svømme, kjempe eller dø. Enten beholdes 

norsk kultur slik vi kjenner den, eller så elimineres den. Slik argumentasjon gjenspeiler en 

statisk tolkning av virkeligheten, hvor en sosial virkelighet sjelden har flere sider. 

Fra resolusjon til handling; syn på voldsbruk 
Hvorvidt narrativet om borgerkrig er et spill for galleriet, eller om informantene har en reell 

overbevisning at dette vil skje, er umulig å vite. Informantene selv presenterte det med 

engasjement og alvor, og følelsene fremstod som troverdige. Det brakte situasjonen videre til 

spørsmålet om hvordan de selv posisjonerte seg i en slik konflikt. Ikke minst hvordan de 

forholdt seg til å bruke vold i et slikt scenario. Det er en gjennomgående tendens til at de 

posisjonerer seg selv på utsiden av konflikten, og inntok i motsetning til offerrollen en passiv 

rolle som observatør. De er utenforstående som ser inn, og har verken direkte innflytelse eller 

deltagelse i scenarioet. Flere forteller at de ”håper inderlig det ikke skjer” og at de gruer seg 

til dagen kommer. De henviser gjerne til vold i passiv form, men ønsker ikke å utøve vold 

selv. På denne måten er de determinisme og fatalistiske i sin analyse, men flertallet viser liten 

grad av aktivisme når det gjelder å følge opp konsekvenser av analysen sin. 
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Likevel var enkelte intervjuer preget av ambivalens og selvmotsigelser når det gjaldt bruk av 

vold. For selv om informantene personlig ikke ønsket å støtte voldsbruk, fremheves vold som 

en uunngåelig og delvis nødvendig konsekvens, fordi andre systemer som kan sikre fredelig 

resolusjon viser seg å være ineffektive. Det er mange eksempler på slike selvmotsigelser. 

Daniel sier at han har en ”blandet følelse”, samtidig som ”vold er det verste som kan skje”. 

Både Birger og Torstein viser tilsvarende ambivalens, der de på den ene siden tar avstand fra 

voldsbruk, samtidig som vold kan bli nødvendig for å verne familien eller landet: 
Jeg er jo forferdelig mot vold da, absolutt. Men hvis jeg ser at det er familien som blir 
angrepet, da bruker jeg de midlene jeg kan bruke for å verne dem, altså. Jeg lar meg ikke 
slakte ned bare for å si "nei jeg skal ikke være voldelig". Det gjør jeg ikke.    -Birger 
 
At jeg har egentlig bare på grunn av min politiske overbevisning bare trukket mere og mere 
inn i meg selv. Det er ikke noe vits. Det er bare å gripe til våpen når vi kommer så langt. Og 
det håper jeg ikke vi kommer til. (…)Det er så marginalt enda, men jeg er villig til å ta til 
våpen for å forsvare landet. Får jo aldri håpe det, fordi jeg er skuddredd og alt, og har ingen 
interesse av å skade folk.     -Torstein 

 

Sentimentet om voldsbruk nøytraliseres gjennom en kombinasjon av ansvarsfraskrivelse (de 

angriper oss) og moralsk forpliktelse (kvinner og barn lider) (Sykes og Matza, 1957). For det 

første tyr informantene til forsvarsargumentasjon gjennom bruk av fiendebilder. Det er ”de” 

som angriper ”oss”, en velkjent argumentasjon som er kjent for å legitimere krigshandlinger 

(Ivie 1980; Reid 1976). For det andre legitimeres voldsbruk gjennom å appellere til en høyere 

lojalitet og moralsk forpliktelse. Torstein beskriver blant annet hvordan man må ”gripe til 

våpen” den dagen ”rettighetene til det norske folk er så krenket, spesielt kvinners” og ”når 

man får landområder hvor det blir innført sharia”. Torstein spiller tydelig på patosretorikk i 

hans forsøk på å fremstille seg selv som ”verdens fredeligste mann”: 

 

På den andre siden forteller Torstein at voldstankene først og fremst utspiller seg i fantasien, 

og at det er en lang vei fra ord til handling. I denne fantasien er det er hovedsakelig 

”landssvikerne” som er ofrene. Da bomben smalt i regjeringskvartalet, forteller Torstein at 

han stod i stua og jublet. Torstein og andre informantene påpeker at de tar avstand fra 

Jeg synes det er interessant at mange jeg har snakket med snakker om en framtidig hendelse. 

Selvfølgelig, ja. For det er det man er redd for. Jeg ser for meg full krig. 

For meg personlig så er ikke det selvfølgelig. Så derfor synes jeg det er interessant å høre at du 
mener og tror at dette kommer til å skje. 

Selvfølgelig, og jeg har sagt og, at jeg er verdens fredeligste mann. Men jeg er villig til å ta til 
våpen, ikke på grunn av mine politiske overbevisninger, men kanskje på grunn av dine barn. 
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handlingene til Behring Breivik, men at de kan være enig i deler av manifestet. Daniel 

uttrykker at ”Breivik hadde noen gode ideer, men han gjorde det verste man kan gjøre, nemlig 

å skape sympati for den andre siden”. Derimot mener Daniel at ”å vise avsky” er den beste 

fremgangsmåten. På tross av Torsteins utbredte bruk av krigsretorikk, forteller han at han i 

ettertid var skremt over sin egen reaksjon 22.juli 2011, en opplevelse som gjorde at han åpnet 

øynene for hvor farlige holdningene kan være:  

Vet du da, jeg skal fortelle deg en ting. Jeg burde vel egentlig ha stoppa, men vi tar det med. Men du 
må forstå meg rett, det er veldig viktig. 22. juli, da det var direkte på nyhetskanalen at en bombe 
hadde sprengt i Oslo, i regjeringskvartalet, da Stoltenberg styrte. Da jublet jeg stort, et kort sekund. 
Da stod jeg, husker jeg i stua, "Yes, der fikk jævlan!". Så datt det en tanke inni meg, at "hello du, 
disse topp-politikerne er jo ikke jobb, det er jo midt på sommeren. Her er det bare uskyldige 
mennesker som har blitt sprengt i luften". Dette må jeg understreke er før hendelsene på Utøya. Og 
jeg ble veldig skremt i ettertid, over min egen reaksjon. 

Hva tenker du om at du reagerte sånn? 

Jeg tenkte at jeg må jobbe med meg selv, mitt politiske hat. 

Torstein sin selvinnsikt viser at han er klar over at holdningene kan ha farlige konsekvenser. 

Ambivalensen som er gjennomgående i de fleste intervjuer, tyder på at informantene er klar 

over at holdningene er normbrytende. Gjennom å tilsløre ekstremistiske sentimentet om 

voldsbruk bak en forsvars- og følelsesargumentasjon, forsøker de å ufarliggjøre utsagnet om å 

gripe til våpen. Denne formen for ”covering” forsøker å nøytralisere holdningene ved å 

fremstille dem som et nødvendig forsvar, og dermed å unngå sosialt stigma som ”voldelig”. 

Slike nøytraliseringsteknikker bruker informantene for å fortelle dem selv og andre at disse 

tankene ikke er i strid med normer som de ellers er knyttet til og det bildet de ønsker å 

fremme av dem selv som ”fredelige menn”. Samtidig kan ambivalensen skyldes at de ønsket å 

fremstille seg selv i et maskulint lys, og dermed følte en normativ forventning som ”menn” og 

”forsvarere”. I denne forstand er sentimentet om å gripe til våpen ikke nødvendigvis en reell 

handlingsmulighet, men heller et forsøk på å unngå et stigma som svak mann.  

 

På den andre siden skal man ikke undervurdere voldspotensialet som ligger i denne 

ambivalensen. Intervjuet med Oddbjørn preges også av motsigelser, men er likevel annerledes 

fordi det fremkommer subtile trusler og indirekte henvisninger til fremtidige voldshandlinger. 

På den ene siden sier Oddbjørn at ”all form for vold er jo egentlig dumt”, samtidig som han 

mener at man har en rett til å fjerne politikere med makt hvis de ikke tjener folket. I et sitat 

henviser han til at han har en plan, uten at han i etterkant ønsket å utdype hva dette er: 
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På tross av at han ønsket å fremstå som fredelig og ikke voldelig, var det enkelte drypp i 

intervjuene som pekte på det helt motsatte. Hvorvidt påstanden om at ”andre” er villig til å 

drepe for politisk endring egentlig er et subtilt uttrykk for egne syn, eller om han faktisk tar 

reell avstand fra vold slik han hevder, blir et spørsmål om validitet i intervjuene og hvorvidt 

Oddbjørn tildekker sannheten for å unngå mistenksomhet. Men slik Sandberg (2010) påpeker, 

er sannheten ikke alltid det som er relevant. Uansett om sentimentet er riktig eller galt, gir det 

en innsikt i informantenes selvforståelse og virkelighetsorientering.  

 

Det intervjuet med Oddbjørn imidlertid bekrefter, er at man skal ta oppfordringer til vold i 

kommentarfeltet seriøst. Hvorvidt det ligger handlingspotensiale bak er imidlertid uklart. Det 

som er sikkert, er at selv om avsenderne tar avstand fra ekstremistiske grupper og voldsbruk, 

er kommentarene forankret i en ekstremistisk diskurs som både er hemmende ovenfor 

ytringsfriheten og demokratiet forøvrig. Ikke minst kan det potensielt få katastrofale følger og 

utgjøre stor skade hvis mennesker med reell handlingspotensiale inspireres av denne typen 

voldsretorikk. Forholdet til voldsbruk er et avgjørende skille mellom henholdsvis 

høyreradikale og høyreekstreme (Jupskås 2012:48; Rydgren 2007:243-246). Fra et samfunns-

sikkerhetsperspektiv vil dette være styrende for hvorvidt holdningene anses som en potensiell 

trussel mot sivilsamfunnet. For selv om informantene posisjonerer seg vekk fra voldsbruk, 

gjør det ikke holdningene mindre farlige. Et viktig poeng er at informantene anser den 

fremtidige konflikten er et uønsket utfall og resultat av en negativ utvikling, samtidig som de 

er en betydningsfull del av denne utviklingen selv gjennom deres bruk av hatretorikk og 

alternative medier. Det er imidlertid viktig å understreke at man skal lytte til informantene når 

de forteller at voldsretorikken bare er ord. Isteden fremstår avmakt og apati til etablerte 

samfunnsinstitusjoner over lengre tid som fellesnevneren for at forestillingen om en voldelig 

konflikt fremkommer. En viktig utfordring blir dermed hvordan man skal møte denne 

konfliktorienterte virkelighetsforståelsen i det offentlige rom, samt gjenopprette tilliten til 

demokratiet og forebygge mot redselen som informantene føler ovenfor fremtiden. 

Skrev du dette for å få folk til å åpne øynene,– 
Ja.  
-eller for eksempel å fremme et budskap, eller komme i dialog? Hva er målet ditt? 

Det er målet. Jeg har en plan og sånt no, det er en annen sak. Det er folk som er villig til å drepe i 
Norge og, det må man være klar over.(...) 

Du sa folk er villig til å drepe, for hva? 

For politisk endring. 
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ALTERNATIVE MEDIER  
Coda (1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denne delen av analysen tar for seg fortellingens coda (Labov og Waletzky 1967:39). Her 

bringer informantene fortellingen tilbake til nåtiden og presenterer hvilke handlings-

alternativer de sitter igjen med etter resolusjonen; hva kan de gjøre for å forhindre 

borgerkrig? I motnarrativet består coda av to deler. Dette kapittelet tar for seg den første 

delen som omhandler hvilke arenaer informantene oppsøker for å finne ”ekte sannhet”. 

Den alternative sfære  
Motnarrativet ”Kampen om sannheten” viser hvordan masternarrativet i samfunnet ikke 

samsvarer med informantenes egen virkelighetsforståelse. Dette skaper en situasjon preget av 

fremmedgjøring og følelse av utenforskap. Som konsekvens ser informantene etter andre 

arenaer for informasjon og tilhørighet. Mange vender seg derfor til alternative medier, som 

deler informantenes motnarrativ. Med demokratisering av internett har alternative medier blitt 

en viktig arena for høyreradikale (Figenschou og Ihlebæk 2017; Holt 2016; Wodak 2015). 

Alternative medier blir ofte definert ut ifra evnen til å utfordre makt og autoritet til 

kommersielle medier. En generell definisjon er at det omfatter ulike medier som står i 

kontrast til ”mainstream media” i sin eierskapsstruktur, operative struktur, normer for 

produksjon, innhold og relasjonen til publikum (Leung og Lee 2014; Atton 2002). Det har 

også blitt kalt ”critical media” (Fuchs 2010), ”radical media” og ”repressed media” (Downing 

2001) gjennom dens antagonisme mot det sosioøkonomiske establishmentet. Selv om det 

finnes ulike definisjoner, inntar informantene et tradisjonelt perspektiv der alternative og 

kommersielle medier forstås som gjensidig utelukkende, som motvekter til hverandre.  

 

Det var kun et fåtall som ikke leste alternative medier, og disse var mer moderate i sin 

ideologiske overbevisning. Majoriteten leste alternative medier daglig. Under intervjuene tok 

Hvor lenge skal folk gå på den løgnen da, når man hele tiden får 
alternative sannheter og ordentlige sannheter? Når man hele tiden får ting 

via grupper, via andre medier? Hvorfor skal man sitte å lese løgn? Man 
blir jo bare mer og mer provosert. Også noe som gjenspeiler seg på nett. 

Veldig mange føler det samme. 
-Sondre 
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flere frem telefonen eller iPaden, og viste lister med titalls forskjellige alternative medier. De 

uttrykte entusiasme over sidene, og det var tydelig at dette var noe som gav dem mening. De 

alternative sidene varierer fra relativt kommersielle som the Daily Mail, til nazistiske sider 

som NordFront og islamofobiske blogger som Nabokjerringa. De vanligste mediene var 

dokument.no, frieord.no, rights.no og Breitbart. Informantene fortalte at det norske markedet 

var relativt begrenset, derfor leste de mest utenlandske medier. Slik Arne påpekte: ”Skal du få 

grep på sannheten, så må du ut av Norge. Det er ikke noe å lure på”. Mange leste russiske 

medier, slik som Russia Today og Russia Insider. Videre dominerte svenske nettsider, slik 

som NyeTider og Frihetskamp. Informantene har samtykket til at jeg kan gjengi hvilke 

alternative medier de leser, som vises i tabell 2. Dette er kun et utdrag av sider som ble nevnt, 

for informantene leser langt flere enn det som er listet under. I tillegg var det mange sider jeg 

ikke fant igjen på nettet. 

Tabell 2. Liste over informantenes bruk av alternative medier 

 

Norske Utenlandske 

Document.no Breitbart 
Frieord TheInquirer 
Nyhetsspeilet Fox News 
Radikal Portal Daily Mail 
Rights.no (Human Rights Service) Infowars 
Resett.no Russiatoday 
Livogleven.blogspot.com Russia Insider 
«Fedreland viktigst» (Facebook) Nyatider.nu 
Nabokjerringa.no Friatider.se 
SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) Frihetskamp.se 

Landssviker.no Nyheteridag.se 
Svartelistet.no Swedenwatch.com 
Aldrimer.no Frontex 
Nordfront Pegida 
Nasjonal/national World Social Forum 
Riksrett.no SyrianGirl (blogg) 
Judas.no Thunderf00t (blogg) 
Bloggene tilknyttet Nettavisen Davidduke.com 

 American Renaissance 
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Veien inn i det alternative 
Tidligere forskning viser at mennesker som tilhører den radikale høyresiden oftere er mer 

skeptisk til kommersielle medier enn den øvrige befolkning (Andersson 2017; Moe, 

Thorbjørnsrud og Fladmoe 2017). Alternative medier spiller på en etablert mistillit hos 

publikum for tiltrekke seg dette segmentet. En etablert mistillit vil dermed påvirke 

sannsynligheten for å søke seg til alternative medier. Det samme gjelder informantene: 
Altså noe av dette er ræl, men noe av det er greit å svippe innom også se, for det har noe med 
at de har den agendaen som jeg liker.   -Arne 

Informantene viser igjen en confirmation bias gjennom deres tendens til å søke etter bevis for 

deres hypotese eller overbevisning. Dette innebærer ifølge Nickerson (1998:175) ”seeking or 

interpreting of evidence in ways that are partial to existing beliefs, expectations, or a 

hypothesis in hand”. Informantene leser alternative medier fordi de liker artikler som 

samsvarer med motnarrativet. Samtidig utgjør alternative medier en ressurs som kan hjelpe 

dem med å håndtere og forstå ekskluderingen de opplever i kommentarfeltene og samfunnet 

forøvrig, men på en måte som ikke svekker deres integritet og selvforståelse. 

Form og innhold 
For å forstå informantenes motivasjon til å bevege seg inn i den alternative sfæren, har jeg 

valgt å bruke Rauch (2015) sitt begrepspar om at alternative medier innehar en form- og en 

innholds-dimensjon, som beskriver henholdsvis strukturelle og substansielle aspekter.  

 

Form-dimensjonen viser til de finansielle, strukturelle og teknologiske prosessene rundt 

produksjon og distribusjon, organisering av eierskap og profittfokus (Rauch 2015:126). 

Formaspektet er viktig for informantene. Spesielt omfavner de alternative mediers 

deprofesjonaliserte innholdsproduksjon. Som orienteringen viste spiller produksjonsapparatet 

bak en stor rolle for informantenes tillit til mediene. Ifølge informantene kan ”ekte” 

informasjon kun produseres av noen som står utenfor den etablerte offentligheten. Oddbjørn 

kaller dem for ”borgerreportere”. De er alminnelige borgere, tidligere journalister eller 

høyreradikale akademikere. Det er kun utenforstående med et annet syn på verden som klarer 

å formidle ”sannheten”. Oddbjørn beskriver dem følgende: 
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Videre viser innholdsdimensjonen til selve meningsproduksjonen i den alternative sfæren. 

Mening produseres gjennom kritikk av kommersielle medier, ved å sette journalistiske normer 

for objektivitet på agendaen, der målet er å avdekke politiske vinklinger (Rauch 2015:126). 

Man ønsker å avdekke neglisjerte fortellinger eller synliggjøre marginaliserte stemmer. Dette 

gjør alternative medier viktige for sosiale og politiske bevegelser (Atkinson 2010). Det har 

også medført at høyrepopulistiske og høyreradikale bevegelser kan snakke direkte ut til 

alminnelige folk, samtidig som alternative medier gjør det mulig å tilpasse kommunikasjonen 

slik at de treffer målgruppen de ønsker å nå (Krämer 2017). 

 

Basert på informantenes beskrivelser, har jeg identifisert fem ulike motivasjonsfaktorer 

relatert til innhold og meningsproduksjon. Den første handler om individuelt ansvar. 

Motivasjonen til å oppsøke alternative medier handler om å innhente informasjon fra ulike og 

motstridende kilder, for å deretter gjøre opp sin egen mening. Når kommersielle medier ikke 

er objektive, ilegges man et individuelt ansvar. Ulrik beskriver det som å drive ”sitt eget lille 

nyhetsbyrå”, hvor han sjekker fakta og vurderer ”fake news” fra begge sider. Når disse 

vurderes opp imot hverandre, får han det som beskrives som en ”nøytral linje”. I dette 

perspektivet fremstilles det alternative og kommersielle som et kontinuum, istedenfor 

komplementære kategorier. Alternative medier blir fremstilt som et supplement, som også er 

farget og har sin agenda på høyresiden. 

 

Andre presenterer objektivitet som den fremste motivasjonsfaktoren. Istedenfor at alternative 

medier er et supplement, fremstilles de som objektive og virkelighetsnære. Der hvor det 

forrige perspektivet har et mer pragmatisk fokus, er objektivitets perspektivet orientert rundt 

Men borgerreportere, er det enkeltindivider? 
Dem ringer også ringer de på nettet. Noen ganger så er det enkeltindivider eller flere(…). 
Men de er ikke ansatt i noe kommersielt media? 
Nei. Det er personer, private. 
Har de egne nettsider og sånt eller? 
En blanding. Normalt sett så ligger det på Youtube, eller så er det radio, sånne undergrunnsradioer 
for eksempel. Hører litt på det. 
Er det noe som er samlet, eller er det masse forskjellige steder-? 

Du må finne dem. Det er tilfeldigheter at du finner dem, eller at andre referer til de folka. 

Så det blir litt nettverk, på en måte? 
Det blir ikke nettverk i den forstand, men du hører at "hvis du hører på han..." og sånt no, eller at 
"han har hørt på han". 
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to motpoler mellom det som er ”sant” og ”usant”. Jarle forteller at alternative medier har mer 

troverdighet fordi de forteller ”sannheten”, i motsetning til ”det som blir skjult i media”, som 

illustrerer det binære synet om et grunnleggende motsetningsforhold. Det betyr ikke at 

alternative medier ikke er politisk farget, men at det er det nærmeste de kommer ”sannheten”. 

Dette er grunnet en oppfatning om at alternative medier ikke har like strenge normer i sin 

journalistikk, med hensyn til artiklenes form, innhold og språk. Innholdet fremstilles derfor 

som mer autentisk, som resulterer i økt tillit:  
Men du ser helhetsbilde av hva som skjer, og ser på hvordan de fremstiller sakene sant. Ut ifra 
det finner jeg ut om de er farget eller ikke. Jeg mener at man må skrive sånn som det er, 
uansett om du liker det eller ikke. Da får man litt mer tillit.     -Birger 

 

Den tredje grunnen til at informantene leser alternative medier, er at de oppfatter disse 

mediene som mer detaljerte eller nøyaktige. Informantene ønsker utfyllende beskrivelser av 

hendelsesforløp og detaljer: 
Fordi de har ofte bedre informasjon. Rett og slett. De er ikke bare mer nøyaktige, men de har 
også mer informasjon. Også er det litt med det at hvis noen virker veldig unøyaktige, mange 
ganger, så mister man også litt tillit da.      -Daniel 

Alternative medier oppleves ikke bare som mer informative, men også at det publiseres 

informasjon som blir holdt tilbake i offentligheten. Mange skyr kommersielle medier fordi de 

mener de ikke får tilgang på informasjonen de mener de har krav på. Arne eksemplifiserer 

med en nyhetsdekning om en ferje som brant i Middelhavet, som i kommersielle medier ble 

fremstilt som ”en vanskelig redningsaksjon”. Ifølge Arne ble den samme hendelsen beskrevet 

helt annerledes i alternative medier: 

Det var asylsøkere som slo kvinner og barn, og som skulle bli redda først. Det er sannheten. 
Og da klipte de norske avisene ut et helt avsnitt om det, og gjemte det unna, også la ut resten i 
avisene sine.     -Arne 

 

Den fjerde grunnen er forestillingen om at alternative medier er mer kritiske. De evner å 

belyse og gjennomskue urettferdigheter og maktmisbruk på et annet nivå enn det 

kommersielle klarer. Det skyldes en idé om at alternative medier ”dykker dypt” for å finne 

sannheten. Deres vilje og evne til å utfordre masternarrativets etablerte ”doxa” er en sentral 

motivasjonsfaktor. Alternative medier spiller på informantenes avmakt som gir sterk appell, 

fordi det gir en følelse av at de ”kjemper deres sak”. Slik blir alternative medier kritiske og 

radikale forbilder, som informantene drar inspirasjon og ressurser fra. 
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Det siste og femte grunnen handler om medienes evne til å fremstille artiklene i narrativ form. 

Her vektlegges appellen ved artiklenes kreative skriveform, at det er folkelig, fargerikt og 

underholdende. Spesielt Daniel var opptatt av deres evne til å ”fortelle gode historier”: 

Jeg stoler egentlig ikke på noen ting jeg. Men det er på en måte som jeg ser på som et 
kriterium, er om de er gode til å fortelle historier. Hvis det er interessant, så ser jeg nærmere 
på det. Men jeg liker veldig godt radio, podcast, den type ting. Hvis de er flinke til å fortelle, 
sånn at man kan leve seg inn i det, da kikker jeg nærmere på det. -Daniel 

 

Alternative medier som fortolkende fellesskap 
I alternative medier skapes et rom der individer får tilsynelatende fri utfoldelse, uten å måtte 

ta hensyn til normene og begrensningene som ellers finnes i det ordinære hverdagsliv. Når 

informantene trer inn i en sfære som består av mange likesinnede, skapes tilhørighet og 

solidaritet. Slik konstitueres et fortolkende felleskap, et såkalt ”interpretive community”, som 

kan ha stor påvirkning på utformingen av politiske identiteter (Rauch 2015:138). Slik 

informantene forteller, dras de mot alternative sfærer fordi de representerer verdisett og et 

meningsrom der de føler seg hjemme. Ifølge Lieuvrow (2011) kan alternative medier være et 

samlested der brukerne får tilhørighet i et alternativt fellesskap gjennom å gjenkjenne, 

bekrefte og verdsette sjangeren de opererer innenfor. Slik sett passer informantene inn i 

konseptet om ”cyber-balkanisering” (Sunstein 2017). Store deler av internettet er tilrettelagt 

etter individualiserte (sær)interesser, og spesielt mange alternative diskusjonsfora er 

organisert rundt sosiopolitiske interesser som stimulerer et spesifikt engasjement hos 

informantene. De motiveres av en bekreftelsestendens, som i siste instans fører til en selektiv 

eksponering av informasjon. På tross av at informantene opplever at de får mer informasjon 

på de alternative sidene, betyr det ikke nødvendigvis at denne informasjonen er mer objektiv 

eller mer troverdig. Som oftest er alternative medier organisert på en måte som fremmer visse 

interesser og perspektiver, samtidig som de undergraver andre. Som konsekvens vil man leve 

i en filtrert sfære, såkalte ”filter-bobler” (Pariser 2011).  

 

I denne sammenheng kan man stille seg spørsmålet om informantene befinner seg i et 

ekkokammer; en metafor på en situasjon hvor informasjon, ideer eller oppfatninger blir 

forsterket gjennom repetert kommunikasjon innenfor en avgrenset sfære (Festinger 1957; 

Jamieson og Cappella 2008). I kommentarfeltet ønsker informantene meningsmotstand, altså 

er tesen om ekkokammeret mindre gyldig når det gjelder informantenes foretrukne 

diskusjonsfora. Derimot blir tesen om ekkokammeret re-aktualisert når det gjelder deres 
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forhold til informasjonsinnhenting og opplysning. Selv om de fremhever verdien av 

meningsmangfold, innhenter informantene informasjon i arenaer der ekkokammereffekten er 

stor og meningsmangfoldet begrenset. Alternative medier gir en monologisk samtaleform som 

i siste instans innebærer en form for kognitiv isolasjon, hvor de sperrer seg inne i deres egen 

virkelighet og argumentasjon. Ekkokammereffekten foregår altså ikke i form av en ensidig 

diskusjonskultur, men heller gjennom selektiv eksponering av filtrert informasjon. Fordi 

motnarrativet oftere er tilgjengelig og sosialt akseptert i alternative sfærer på nett, overfører 

det den radikale aktivismen fra ”gata til data” (Bjørgo & Gjelsvik 2015:48). Fordi 

motnarrativet risikerer å bli møtt med sosiale sanksjoner og miste legitimitet i det offentlige 

rom, flyttes det til nettet og som gir det et virtuelt liv. Det har mange gunstige fordeler for 

informantene. De slipper å forholde seg til konvensjonelle normer, samtidig som deres 

virkelighetsforståelse blir verdsatt og premiert. 

 

For informantene blir det å være en bruker av alternative medier en sentral identitetsmarkør. 

Gjennom å glorifisere distinksjonen mellom det offentlige og det alternative, distingverer dem 

også seg selv fra andre mennesker. Sunstein (2007) viser hvordan eksponering av alternative 

medier over tid forsterker fordommer, og følgelig svekker den interkulturelle og 

mellommenneskelige forståelsen. På tross av informantenes idealisering av demokratisk 

deliberasjon, vil cyber-balkaniseringen fremmedgjøre og polarisere diskusjonspartene, og i 

praksis hindre det nødvendige meningsmangfoldet som forutsettes i en borgerlig offentlighet. 

Som en oppsummering illustrerer figur 2 hvordan alternative medier former informantenes 

virkelighetsforståelse. En etablert mistillit fungerer som et viktig fundament, forsterket 

gjennom informantenes opplevelser av ”ytringsdiktaturet”. Motivert av en bekreftelsestendens 

og alternative mediers form og innhold, trekkes de mot den alternative sfæren. Her eksisterer 

et verdisystem med en egen dynamikk og logikk som både bekrefter og forsterker 

informantenes mistillit. Preget av en ekkokammer-effekt og selektiv filtrering av informasjon, 

produseres og reproduseres motnarrativet. Over tid er resultatet en negativ spiral som går 

dypere inn i en alternativ virkelighetsforståelse. Informantene som utelukkende leste 

alternative medier og hadde utviklet et forhold til det over tid, fremstod som langt mer 

radikale enn informanter som hadde et mer balansert forhold til alternative medier. 
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Figur 2. Alternative mediers produksjon og legitimering av motnarrativet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Hvem eier sannheten? Om rekonseptualisering av fakta 
Et av farene ved at alternative medier er fritatt for samme kritiske vurdering, er at sfæren 

forstås i høyere grad som en arena for ”sannhet”. Når informantene fremstiller det alternative 

som en ”nøytral linje”, underspiller de samtidig den vinklingen alternative medier har: 
For der har du en nøytral linje. De presenterer sannhet og fakta, istedenfor å prestere sine 
synpunkter og sine... du har en objektiv vinkling på nyhetene. (…)Fordi de har ikke den.. de 
opprettholder objektiviteten i formidlingen sin, istedenfor å legge inn sin agenda, sin vri på 
det. Det er mye lettere å forholde seg til et medium som ikke har ønsket om å påvirke eller hva 
skal jeg si, neei jeg vet ikke. Jeg synes det er lettere og mye deiligere å sette seg ned og lese 
om en sak som foregår rundt forbi i Europa, også få nyheter som bare er nyheter.   

-Sondre 
 
Et gjennomgående paradoks er at forestillingen om faktaaversjon i kommersielle medier 

forløper samtidig som de selv tar avstand fra forskning og statistisk sentralbyrå. Gyldigheten 

til informasjon og journalistikk defineres ut ifra hvilket narrativ det vinkles etter. Denne 

problematikken belyser et overordnet dilemma om hva ”sannhet” og ”fakta” er, hvem som 

eier ”sannheten” og hvordan den skal tolkes og fremstilles.  
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I tråd med Habermas (1991) handler en borgerlig offentlighet om å komme frem til de beste 

løsningene gjennom å belyse ulike perspektiver. Man vil følgelig forlate eget argument hvis 

man blir møtt med et bedre. For mange kan dette oppleves som ubehagelig fordi det 

innebærer at man må være åpen for å bli utfordret og villig til å rette et kritisk blikk innad. 

Ifølge Figenshou og Ihlebæk (2017:12) retter alternative medier sjelden kritisk fokus mot 

egen praksis, og når de først skriver om seg selv er det som oftest for å fremheve egen suksess 

eller vise hvordan kommersielle medier hermer eller tilpasser seg til deres idealer. På tross av 

at alternative medier utøver sterk kritikk mot kommersielle mediers praksis, kommer de 

sjelden med faktiske forbedringsforslag.  

 

Alternative mediers manglende evne til selvransakelse preger også informantenes egne 

vurderinger. At de har en kritisk innstilling til kommersielle medier som ikke overføres til 

alternative medier er et gjennomgående paradoks som langt på vei kan forstås gjennom deres 

etablerte mistillit til offentligheten. Det er tydelig at informantene tiltrekkes av alternative 

mediers posisjonering som ”outsider”, som de identifiserer seg med. På mange måter gjør 

utsiderrollen at det alternative blir fritatt for de samme etiske standardene og normative 

idealene som de kritiserer kommersielle medier for å ikke oppfylle. Dette overføres ikke bare 

til informantenes forståelse av egen rolle i kommentarfeltet, men deres samfunnsrolle 

forøvrig. Som Figenshou og Ihlebæk også påpeker, ”they do not need to be balanced, they are 

the balancing factor” (2017:13). Det er en rolle som gir mening i en hverdag som ellers er 

preget av anonymitet og avmakt. Et sentralt paradoks hos informantene var at de 

problematiserte utenforskap i kommentarfeltet som ekskluderte dem fra debatten, samtidig 

som utenforskapet glorifiseres som en sentral identitetsmarkør og som avgjørende for 

alternative mediers troverdighet.  

 

Enkelte informanter viste en refleksiv og kritisk vurdering av alternative medier, som da de 

omtalte enkelte sider som ”drøye” eller ”ekstreme”.  Men selv om de anerkjenner at 

alternative medier kan ha en egen agenda, ufarliggjøres denne med en begrunnelse om at 

alternative medier oftere har ærlige hensikter. Det er en gjennomgående tendens til at de som 

leser mer ekstreme sider samtidig posisjonerer seg vekk fra ekstreme grupperinger. 

Paradokset er at de tar avstand fra slike bevegelser, samtidig som de støtter både 

holdningsstandpunktene og er aktive brukere av nettsider til gruppene de kritiserer.  
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VARSLEREN  
Coda (2) 

 
 

Når informantene så har funnet sannheten, hvordan skal de fremme den? Den andre delen av 

coda beskriver informantenes motivasjoner for å begi seg ut i kommentarfeltene og hvilke 

mål de har med sine ytringer. Her synliggjøres en rolleutvikling hos informantene, hvor de 

konstruerer et personlig narrativ som varsler. Når informantene beskriver denne rollen 

bringes fortellingen tilbake til begynnelsen, nemlig den sensurerte kommentaren.  

MÅL OG MOTIVER 
Mål 1: Budskap om sannhet  

Kommentarene ble ikke skrevet av ren tilfeldighet. Uavhengig om det var skrevet med 

overlegg eller i affekt, eksisterte to underliggende mål. Det første målet var å fremme 

budskapet om sannheten; det vil si orientere om hvordan virkeligheten ”egentlig” ser ut. Dette 

målet tok to forskjellige former. Den første var en konstaterende form, med fokus på 

deskriptive beskrivelser og holdningsstandpunkter knyttet til en nyhetsartikkel:  
Budskapet mitt er vel egentlig å fortelle hva jeg mener og hva jeg synes om de derre 
barneekteskapene og elendigheten som foregår. –Sondre    

 
That is my opinion and I believe it to be true. The holy texts confirm my opinion as does the 
activities and statements of Muslims. So I was stating an opinion that I believe to be true and 
that there is evidence to support. I was not indulging in racism, threats of violence or hate-
speech. Simply stating what I believe to be fact. –Erik  

 
 
Den andre hadde en vurderende form, der informantene ønsker å korrigere den normative 

fremstillingen av nyhetsartikkelen. Målet å vise at det som skrives er feil, fordi journalistene 

undergraver og manipulerer ”sannheten”: 
My intention is to counter what I believe to be false information about Islam being spread in 
the media. Mostly I go through an article and correct false statements. Islam is a very 
dangerous ideology. Also indiscriminate immigration is something I object to in comments.  

-Erik 
 
Ja, dette står jeg så til de grader for. (…)Sånn som jeg ser på sannheten om media og det tror 
jeg ikke er aleine om. Det jeg tenker om den, hva sier jeg gærent? Jeg henvender meg til 
media og sier at media dere lyver for oss, sier jeg. Det tåler ikke media og sletter den. Det vil 
dem ikke ha. (…)Poenget mitt her er å få fram hva media gjør for noe feil med oss da. Det er 
vel poenget mitt. –Arne 
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Mål 2: Budskap om oppvåkning  
For mange informanter er det ikke nok å kun gi beskrivelser og vurderinger, mange ønsker at 

ytringene skal ha et konstruktivt mål. Det andre målet bak kommentarene er orientert mot 

handling og innehar et progressivt budskap. Slik informantene beskriver det, handler det om 

”å vekke” andre debattanter og få dem til ”å åpne øynene”. Målet om vekkelse blir etterfulgt 

av en subtil eller direkte oppfordring om handling:  
For jeg vil at flere skal rette søkelyset mot det for at flere skal se det, for at jeg tror at den 
vanlige mannen i gata tror at det ikke er så ille. Ikke sant. (…)For meg så er det media 
egentlig. Fordi at hvis ikke media klarer å innrette seg, forandre seg, så må vi prøve å sette 
lyset på hva media gjør feil, så flere blir oppmerksomme på det og tvinger media til å forandre 
seg. Det må være litt av målet. -Arne 
 

For å oppnå vekkelse anvendes patosretorikk gjennom beskrivelser av situasjonen til 

fremtidige generasjoner, spesielt barn og kvinner. Målet er å skape en personlig og emosjonell 

tilknytning til deres perspektiv. Gjennom trusselargumentasjon bruker de det emosjonelle 

grunnlaget for å fremstille det nære og kjære som truet, som at det vil gå utover ”dine barn”. 

MOTIVASJON OG METODER  
Alle informantene har det samme målet med kommentaren, nemlig å overbevise gjennom 

motnarrativet. Det som imidlertid skiller dem, er metodene de bruker for å gjøre dette, enten 

om det forekommer som en spontan eller tilsiktet handling. Bakenforliggende motivasjons-

faktorer kan grovt skilles mellom dem som blir provosert og dem som provoserer. 

Følelser som metode  
For mange informanter var motivasjonen bak ytringen å få utløp for følelser. Følelsene 

oppstår spontant, som en impulsiv reaksjon på en artikkel eller nyhetssak. Flere informanter 

presenterer emosjonelle reaksjoner som et uunngåelig resultat av den dominante posisjonen 

masternarrativet har i debatten. Samtidig mener flere at emosjonelle reaksjoner fører til at 

”sannheten” lettere kommer frem fordi folk blir provoserte. Fordi de blir emosjonelt engasjert 

i debatten, senkes også grensene for å uttrykke disse følelsene verbalt: 
Det kan du se nå i nyhetene at "faen dem skriver ikke i avisene, vi får ikke vite sannheten". 
Det synes jeg er dårlig gjort, og da kaster jeg meg inn i diskusjonen. Hiver ut noen gloser. 
(…)Hvis du engasjerer deg littegrann, så kan du bli veldig provosert og sinna, også kan du 
blåse det ut av deg på nett, også kan du lene deg tilbake og "puuuh"(puster ut). Men det er 
sant, det er veldig viktig det. Og det er viktig at man har et åpent.. det kan være vondt det å ha 
et åpent kommentarfelt på mange måter, fordi at det er mye sannheter og mye sånn på kanten 
som kan komme frem, ikke sant. Men jeg tror nok det er det beste.   -Arne 
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Informantene som brukte følelser som metode hadde oftere skrevet kommentarene som 

sannsynligvis ble sensurert på grunn av ordbruk (som banneord og metaforer), og følgelig 

fremstod som ”grovere”. Men selv om disse kommentarene var grovere i sin uttrykksform, 

var intervjuene i høyere grad preget av selvmotsigelser og mindre konsistens. Motivasjonen 

bak ytringene virket mer tilfeldige og spontane. Disse informantene hadde ikke den samme 

målrettede tankegangen som de som skrev for å provosere, hvor kommentarene hadde en 

”roligere” og mer behersket form. Informantene som skrev i affekt hadde også sjeldnere 

gruppetilknytning eller aktivisme utover deltakelsen i kommentarfeltet. Dette funnet viser at 

selv om disse kommentarene kan fremstå som hatefulle og støtende i sin uttrykksform, betyr 

ikke nødvendigvis at dette er de mest radikale avsenderne. 

Provokasjon som metode  
Noen av informantene ønsker å komme i diskusjon med meningsmotstandere gjennom 

provokasjon. I motsetning til følelser innebærer provokasjon en tilsiktet og strategisk 

tilnærming for å tiltrekke spesifikke typer debattanter inn på et temaområde som avsenderen 

selv definerer. Provokasjon foregår på to måter. Den første innebærer at avsenderen bruker 

grove eller kontroversielle ord, hvor man ”setter ting på spissen” eller ”hisser opp 

stemningen” slik Oddbjørn og Runar beskriver det. I motsetning til følelser som metode der 

avsenderen er den som blir emosjonelt engasjert, ønsker man her å få fremme emosjonelle 

reaksjoner hos meningsmotstanderen, mens man selv holder hodet kaldt.  

 

Den andre formen for provokasjon innebærer at man bevisst ”fordummer” ytringene. Den 

fremste representanten for denne tilnærmingen er Daniel: 

Når jeg legger fram litt provoserende kommentarer, så gjør jeg det for å fremstå som litt 
tilbakestående. Sånn at jeg kan lure noen til å begynne å diskutere. Det er noe jeg kan veldig godt. Så 
da bruker jeg litt ord som sosialister kicker på. 

Og hva er det, om jeg kan spørre? 

Det kommer litt an på hva det gjelder da, men de reagerer på spesielle begreper da. Gjerne hvis man 
diskuterer Holocaust eller global oppvarming. Så da reagerer de på visse fraser. Og da velger jeg 
bevisst de frasene og bygger opp setningen litt teit for at jeg skal fremstå litt tilbakestående. Og så når 
de da begynner å angripe, da er de inne på ting som jeg kan veldig mye om. Også gjør jeg det på en 
måte for å tråkke litt på dem da. 

Så du overrasker dem med kunnskapen din? 

Ja!(Ler) For da konfronterer jeg de med hvor lite logikk de ligger bak filosofien dems da. Selv om det 
egentlig er meningsløst, tror jeg.  



 
89 

Gjennom å fremstå som ”tilbakestående” prøver Daniel å lokke meningsmotstandere inn i en 

diskusjon om et tema som han kan mye om, for deretter å angripe argumentasjonen. Metoden 

fungerer som et bakholdsangrep, der Daniel brått skifter rolle for å dominere diskusjonen. 

 

Motivasjonen med å benytte provokasjon er at det innehar et humoristisk aspekt. 

Informantene forteller at de ”har litt moro med det”, ”leker” og ”har litt skadefryd”. Dette 

skyldes at meningsmotstanderne ikke blir ansett som likeverdige, og informantene fremstiller 

dem på en nedlatende måte. Provokasjonen fungerer som en hersketeknikk ettersom den ene 

parten styrer diskusjonen, med ønske om å blottlegge og latterliggjøre diskusjonspartneren:  
Jeg provoserer ikke for å provosere. Noen ganger så leker jeg litt. For du kriger. Noen 
kommenterer at jeg er dum med dumme argumenter. Også prøver jeg å vri spørsmålet en 
humoristisk vei. Jeg bruker humor for å gjøre det absurd. Altså hvis du mener at jorda er 
flat(ler), hvordan skal du kommentere mot det? Du kan jo ikke kommentere med fornuft.   
 -Oddbjørn 

Humoren ligger i å sette fingeren på det informantene opplever som irrasjonelle og tomme 

argumenter. Diskusjon med meningsmotstandere fremstilles som meningsløst, og gjennom 

provokasjon får informantene en følelse av å vinne diskusjonen som oppleves underholdende. 

Som Daniel påpeker; ”det er nok litt fordi jeg føler meg smartere enn dem”.  

 

Men som sitatet til Oddbjørn illustrerer, er lekingen en form for ”kriging”. Provokasjon gir 

ikke kun humoristisk verdi, det innehar et bredere mål om å teste grensene for ytringsfriheten 

i dagens debattklima. Gjennom provokasjon ønsker de å gjennomskue masternarrativet. Der 

hvor ytringene ble skrevet med provokasjon, visste informantene at de ville bli sensurert. Et 

interessant funn er hvordan informantene er seg bevisst over at de generaliserer, fordi de 

ønsker å se hva man har lov til å skrive. Daniel som skrev kommentaren om jødeparagrafen, 

hadde konkrete mål om å teste grensene for hva man kan si om norske jøder: 
Det er helt klart en av de jeg har skrevet for å være provoserende. Og den har egentlig flere 
betydninger. Og det er det at for det første, jødene er et folk som vi ikke får lov til å prate noe 
negativt om. Alt som har med at de ble forfulgt er skrekkelig da. (…)Og det er en annen ting 
som jeg prøver å få fram; hvorfor er noen grupper fritatt for all form for kritikk? Mens hvite 
mennesker kan man si akkurat hva du vil om. Egentlig jo verre det er, jo bedre er det. Mens 
mange grupper skal man helst ikke nevne i det hele tatt, og da reagerer folk automatisk. Og 
derfor provoserer jeg folk med Holocaust-diskusjoner og ser reaksjonen til folk. Og når jeg ser 
at folk blir forferda, så sier jeg "Hva skjedde nå?", så skjønner de ikke. "Den følelsen du fikk 
nå, hvor kommer den fra? Hvem er det som har putta den er?" Hvis man får en så sterk 
reaksjon på noe, som egentlig ikke angår deg. Jeg skjønner det hvis besteforeldra dine satt i 
konsentrasjonsleir, for det angår deg personlig. Men det er ikke situasjonen til de fleste 
nordmenn. Men så får de likevel veldig sterke følelser, hvor kommer det fra? Hvem har det 
putta det der? 
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For Daniel handler provokasjon om å synliggjøre det han mener er ”irrasjonelle” holdninger, 

der empatien for jødene er et uttrykk for masternarrativet som vanlige folk ikke er seg bevisst. 

Gjennom provokasjon ønsker han å oppfordre til refleksjon rundt hvorfor man reagerer på 

ytringen, samt pirre nysgjerrigheten til deltagerne i kommentarfeltet: 

Så formålet med denne kommentaren var å opplyse? 
Formålet med kommentaren var å opplyse om jødeparagrafen og for å få folk til å tenke på hva som er 
hensikten med grunnloven. For hvis vi sitter og leser ting sånn som vi gjør i dag, så sitter vi å dømmer 
ting etter hvor vi står i samfunnet i dag, så får vi et helt vridd bilde av hvordan ting har vært. Vi må ta 
brillene til de som levde den gangen, og forstå hvorfor gjorde de det de gjorde. Det er veldig viktig, for 
det er noe som veldig mange opplever som en skamflett. Men egentlig så er det ikke det. Og det 
handler ingenting om at de ikke synes at jødene er bra nok ditt og datt, men det var utelukkende for å 
beskytte Norge. Norske statsmakta, da. 
Pleier du å skrive kommentarer for å folk til å åpne øynene sine? 
Ja, for at du kan si at, her var jo hele poenget å husket det ordet. Det var det denne kommentaren var. 
Jeg ønsker også å provosere og være spydig mot sosialister og andre som henger seg opp i det da. 
Du provoserer for å få fokus? 
Ja, for det er veldig mange som aldri har hørt om jødeparagrafen, i det øyeblikket de hører det så 
tenker de "det var litt interessant da, hva er det for noe?". Så da vil de kanskje finne ut av det, selv om 
det kanskje ikke er så veldig mange, men hvertfall noen prosent. 
Hvem spesifikt er det du retter denne kommentaren til? 
Det er både til egentlig sosialister og jøder og de som også oppriktig er nysgjerrig på verden. Det er jo 
meningsløst å prøve å lære sosialister og jøder fordelene av det ene eller det andre, det ville jo ikke de 
vært interessert i. Men det er litt interessant å provosere. 
Det virket som du provoserer for å oppnå et større mål? 
Ja, det gjør jeg.  

Slik intervjuet med Daniel viser, anses provokasjon som det mest effektive middelet for å nå 

målet om oppvåkning. Fordi den gir en sterk emosjonell reaksjonsevne, vil tilhørerne ikke 

bare vie oppmerksomhet til saksforholdet, men også huske og internalisere budskapet. 

 

Kommentarene som ble skrevet med provokasjon som metode fremstod som substansielt 

annerledes enn de som ble skrevet i affekt. Kommentarene var gjerne ”roligere” og ble 

sannsynligvis sensurert på grunn av innhold, istedenfor ordbruk. Det var derfor interessant å 

se om informantens fremtreden ville gjenspeile den sensurerte kommentarens innhold og 

uttrykk. Man kan tenke seg at avsenderne med ”grove” kommentarer som inneholdt mye 

banneord, også ville ha mer radikale holdninger. Et interessant funn er at det ikke var slik. 

Informantene med ”roligere” kommentarer var kanskje de som gav de mest ”ekstreme” 

utsagnene. Disse avsenderne viste høyere grad av kontroll over ytringene som ble skrevet, og 

presenterte et mer konspiratorisk verdenssyn som plasserte dem lengre ut på den 

høyreradikale skalaen. De var samtidig retorisk anlagte og beleste, og brukte sine kunnskaper 

aktivt for å legitimere egne standpunkter.  
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Personlig narrativ; Varslerrollen 
Målene om sannhet og oppvåkning er en del av en rolletaking som avsenderne inntar bevisst 

og ubevisst. I kommentarfeltet beskriver informantene seg som varslere. Det er en rolle som 

plasserer dem i en særegen posisjon, og ikke som vanlige debattanter. Informantene beskriver 
rollen som et individuelt ansvar fordi media ikke oppfyller rollen som den fjerde statsmakt. 

Rollen som ”samfunnets vaktbikkje” legges derfor over på ”vanlige folk”. Varslermetaforen 

ble både brukt direkte og indirekte av informantene. For noen kunne det være en tilsiktet 

rolle, mens for andre påtok de seg rollen mer ubevisst: 
Egentlig så har jeg Gjallarhornet på sida mi. Så jeg kan jo kanskje si at selv om jeg kanskje 
ikke ser på meg selv som en varsler, så litt underbevisst så gjør jeg nok det. -Daniel 

Protagonistens dynamiske rolleutvikling fra offer til varsler viser fleksibiliteten i de 

personlige narrativene informantene konstruerer. Når informantene konstruerer seg selv som 

protagonister, blir narrativene konstituerende for deres selvpresentasjon. Informantene ønsker 

å fremstille seg som både fredfulle menn, og som handlekraftige og maskuline på samme tid. 

Beskrivelse av rollen  
For å beskrive rollen anvender Daniel tropenarrativer fra norrøn mytologi, og bruker figuren 

”Heimdall med Gjallarhornet” som metafor: ”Heimdal han ser alt, vet du. Så han står på andre 

siden av Bifrost og ser hva som foregår. Også blåser han i Gjallarhornet når ting skjer da”. 

Historien handler om guden Heimdall som blåste i Gjallarhornet for å vekke gudene hvis det 

var fare på ferde. Hornet skulle varsle dersom noen forsøkte å komme seg over broen som 

voktet inngangen til Midgard eller starten på Ragnarok (SNL 2018). Et annet tropenarrativ 

som brukes i beskrivelsen av varslerrollen er motstandsbevegelsen under andre verdenskrig. 

Her benyttes en symbolsk analogi om at man på samme vis utfører en plikt for nasjonen som 

er vanskelig å utføre, men nødvendig. Ulrik er en av dem som referer til andre verdenskrig for 

å beskrive hans motivasjon til å varsle: 

Altså jeg synes det er ubehagelig. Jeg føler meg forsåvidt ille til mote. Men jeg føler også at det for 
meg er nærmest et kall. Et kall om å si ifra. Dette går ikke. Dette er ikke bærekraftig. Vi er på ville 
veier. Vi er nødt ti å sette ned foten. Vi er nødt til å stille krav. Vi er nødt til å sette begrensninger på 
hvor mange.. hvor mye islam vi skal ha i Norge. 

Kan du fortelle mer om det, at det er et kall? 

Ja altså.. veldig mange av mine forfedre var aktive i krigen, under andre verdenskrig. Så for meg, så 
er dette min krig. De risikerte livet i årevis, noen av dem klarte det ikke. To av mine nære 
familiemedlemmer, tre faktisk, døde under andre verdenskrig. Under krigsrelaterte omstendigheter. 
Min far var aktiv i tre år, fra han var 16 til han var 19, og risikerte livet. Den friheten vi har i Norge, 
den er veldig verdifull. Men jeg ser den friheten nå innskrenkes, nesten måned for måned. 
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Når informantene henter inn elementer fra norrøn mytologi og norsk krigshistorie, 

synliggjøres varslerrollens nasjonalistiske forankring. Det viser at rollen ikke oppstår i et 

vakuum, men er et produkt av informantenes selvforståelse og ideologiske overbevisning. 

 

De viktigste oppgavene som varsler er å gjennomskue enkeltstående nyhetsartikler. Samtidig 

har varslingen et langsiktig mål, som informantene beskriver som ”å forhindre krig” og ”sikre 

fremtiden til mine barn og barnebarn”. Varslingen fremstilles som noe de er nødt til å gjøre 

fordi det er moralsk riktig: 
Jeg skjønner ikke hva de tenker. Hvis jeg vet om en kriminell handling, det er min plikt å 
melde. Du blir straffa hvis du ikke forteller om den kriminelle handlingen. -Oddbjørn 

Oddbjørn og andre informanter legitimerer aktivismen i kommentarfeltet som en ”plikt” om å 

varsle om urett. Slik forsøker de å fremstille varslerrollen som moralsk anstendig og 

helteaktig. Ved å trekke på en moraliserende diskurs ønsker de å appellere til ’en god 

karakter’ (Bryant m.fl. 2017:10). Når de blir kalt rasister av meningsmotstandere blir denne 

selvforståelsen truet, som gjør at de responderer med en ”necessity defense” (Pfuhl og Henry 

1993:205). De forsøker å forsvare varslerrollen gjennom et sentiment om at borgerkrigen de 

forsøker å forhindre er verre enn kommentarene de skriver. Som Sigurd uttrykker: ”det er 

mye bedre å være stolt rasist, enn en tafatt landssviker”. Gjennom å appellere til en høyere 

lojalitet og en moralsk forpliktelse (Sykes og Matza 1957), forsøker de å overskride et 

moralsk verdisystem om toleranse og fredelig sameksistens.  

Fortellingen om de opplyste  
Rollen kan ikke inntas av hvem som helst. Den fordrer innsikt i rikets tilstand, evne til å 

vurdere informasjon og plukke opp detaljer som andre ikke legger merke til. For å legitimere 

varslerrollen anvender de systematisk etosretorikk, der deres personlige egenskaper gir dem 

en vurderingsevne som gjør at de kan identifisere problemer og fremtidige konsekvenser: 
Grunnen til at jeg tar det, er fordi jeg mener det er en grunn. Og jeg ser urettferdigheten. Og 
hvis ikke folk ser urettferdigheten, hvilke konsekvenser vil skje etter hvert når du får sånne 
saker? Det skjer, du får et faenskap, du beskytter, det systemet som skal beskytte deg er mot 
deg, ville ikke den naturlige reaksjonen være at folk sier at "OK da banker vi opp den jævla 
politimannen, vi banker om den jævla dommeren her, vi kapper huet av den typen som gjorde 
dette her".  -Bård 

 
Informantene ser ting andre ikke ser, i kraft av deres kunnskap og kompetanse. Slik tilskriver 

de dem selv en unik posisjon til å fremme sannheten. Enkelte vektlegger at det skyldes at de 

er trent opp gjennom skoleringen eller yrket de har. For eksempel forteller Oddbjørn at 

utdanningen har gjort han ”drilla” på å innhente informasjon, identifisere problemer og handle 
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deretter. Ulrik viser til hans rolle som bedriftsleder, og hvordan han har løst problemer og 

handlet tidlig for å redde bedriften ut av vanskelige situasjoner. Denne kompetansen mener 

informantene at de overfører inn i rollen som varslere, og brukes som begrunnelse til hvorfor 

de passer til rollen. Informantenes selvpresentasjon kan tolkes som et forsøk på å forsterke 

deres etos som avsendere. Slik forsøker de å gi kommentaren legitimitet ved å fremheve at det 

er smarte og kloke menn som står bak. 
 

Varslerrollen er forankret i informantenes overbevisning om at masternarrativet i samfunnet 

har gjort folk ”hjernevasket” eller handlingslammet. Torstein kaller det ”folkedopet”, og gjør 

at folk flest ikke er bevisste eller kritiske nok til å ”forstå" de nyhetene som presenteres: 

Informantene har imidlertid evnene og kunnskapen som trengs for å gjennomskue løgnen. 

Informantene forteller om hvordan de har forutsett hendelser i forkant og advart om 

fremtidige konflikter, fra borgerkriger i Midtøsten til politiske demonstrasjoner i Europa. 

Fremstillingen av varslerrollen synliggjør en dualistisk forståelse av samfunnet, delt inn i 

”sovende” versus ”våkne” borgere. Deres selvforståelse posisjonerer dem som objektive og 

opplyste, og transcenderer over andre borgere som enda ikke har ”våknet”.  

Den nakne keiseren 
Samtidig fremstilles varslerrollen som ”den lille manns kamp” mot et totalitært hegemoni, 

gjennom en slags ”David mot Goliat” typologi. Kommentarfeltet blir en arena der ytringene 

blir et verktøy for å belyse, spotte og felle dem som sitter med makt i den offentlige debatten. 

I denne sammenhengen benyttet Ulrik og Torstein en interessant analogi for å beskrive deres 

rolle i kommentarfeltet, nemlig historien om ”keiserens nye klær”: 
Jeg elsker å si at keiseren er naken. "Keiserens nye klær", du husker det eventyret? Og jeg er 
det lille barnet som sier at keiseren er naken. Det er mange som er det. Men keiseren hater jo å 
bli fortalt det. Det er sånn det er. Den politiske korrektheten er sånn. "Åh. Er det ikke fint? Er 
det ikke flott? Åh jo! MHM! Ikke sant det er?"(Sarkastisk). Keiseren sine klær.    –Ulrik 

 
Så med mindre ikke alle regjeringer rundt omkring er bare av idioter, altså at du har så lav IQ 
at du ikke forstår å tørke deg selv bak, da må jo de også se hva som foregår! Men alle må bare 
late som, som i ”keiserens nye klær”.      -Torstein 

(…)Du som er ung, nå bruker jeg det mot deg av den enkle grunn at du er 26 år, dere er så dopa 
den generasjon på en oppkonstruert sannhet om at vi har det så bra. 

Hva er det som skal til for at vi skal komme oss ut av dette dopet? 

Forstå den løgnen som serveres over Facebook, forstå den løgna som blir sensurert av de her 
offentlige, både kjendiser og det som er såkalt ”politisk korrekt”. Det er regn løgn.  
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Det opprinnelige eventyret er en moraliserende fortelling om at man ikke skal ukritisk følge 

den kollektive massen. Gjennom informantenes analogi blir derimot barnet en metafor for 

varslerrollens antielitisme. Keiseren symboliserer masternarrativet som folket blindt eller 

motvillig underkaster. Barnet er den eneste som ikke følger gruppen, men våger å utfordre 

makten ved å påpeke sannheten. Som barnet i fortellingen, er varsleren den éne kritiske 

stemmen som tør å spotte keiseren, og gjennom avsløringen blir makten avkledd. 

Fremstillingen posisjonerer varsleren som marginalisert, samtidig som de inntrer en moralsk 

opphøyd rolle som undergraver det etablerte som holder dem nede. Dobbeltheten som 

”outsider og orakel” ønsker å forsterke informantenes etos, men synliggjør også hvordan de 

forstår seg selv som modige og selvoppofrende.  

Varslerrollens maskuline forankring  
Intervjuene synliggjorde hvordan varslerrollen også er forankret i informantenes identitet som 

eldre mann. Det er ikke til å komme utenom at alle informantene har til felles at de er menn 

med en gjennomsnittsalder på rundt 55 år. Et utvalg på 15 personer er for lite til å 

generalisere, for det kan godt tenkes at mange av de sensurerte kommentarene var skrevet av 

kvinner som ikke ønsket å delta. Men da informantene ble spurt om hva de selv trodde kunne 

være årsaken til at det var mange eldre menn i mitt datamateriale, tegnet flere informanter et 

bilde av menn som mer risikovillige eller mindre tilbakeholdne enn kvinner: 
Litt mer risikovillighet. Menn har jo en annen risikofatning enn kvinner. Vi kan kjøre litt mer 
fort i svingene. Men kvinner har en tendens til å velge det trygge og gode og være snill, men 
da vil det smelle før eller senere. De skyver det bare foran seg, det er en form for, hva skal 
man si, strutse-mentalitet da. Man stikker hodet ned i sanden og håper at det går bra. For oss 
menn så gjelder det ikke det. Så har jeg måtte være forutseende og forgripe begivenhetene 
bestandig. Og nå føler jeg virkelig at egenskapene har kommet til sin rett.    -Ulrik 

 

Metaforen ”menn liker å kjøre fort” fungerer som en analogi til synet på kvinners deltagelse i 

kommentarfeltene, og argumenteres som et av grunnene til at det er mannsdominert. 

Analogiargumentet har likevel ikke tilstrekkelig relevans, for selv om menn ”kjører fort” så 

betyr det ikke at kvinner er mer tilbaketrukne i debatten. Intervjuene synliggjør hvordan 

normer om maskulinitet spiller en viktig rolle for informantenes rolleforståelse. Gjennom et 

essensialistisk perspektiv, fremstilles menn som mer egnet til varslerrollen på grunn av 

kvinners iboende egenskaper. For der hvor kvinner ble fremstilt som reserverte og passive på 

den ene siden, blir de på den andre fremstilt som kyniske, inkompetente eller som farlige. 

Spesielt feminister blir fremstilt som hovedaktørene bak multikulturalismen og ”nasjonens 
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fall”. Kvinnens dobbelthet er ikke et nytt fenomen, men belyser likevel hvordan informantene 

trekker paralleller mellom en truet nasjonal identitet med en truet maskulin identitet: 

For menn er som sagt eneste gruppen, altså vanlige menn, som ikke er definert som en svak 
gruppe. Det er nesten sånn. Da er det kanskje nettopp menn som bærer så mye på ryggen at  
det blir en svak gruppe de også. (...)Også ser vi nå også, altså tilbake igjen til dette 
krigsscenarioet, hvor forsvarsløse land blir, med en veldig feminisert mannlig befolkning. 
Hvor lite krigerske vi er. Vi ser det ikke før de kommer. Og vi trenger egentlig sånne.. se på 
forsvarsministrene i Europa nå, det er jo nesten bare kvinner. De har ingen militær bakgrunn. 
De syntes det var gøy å leke cowboy og indianer på jordet der de vokste opp. De har liksom 
ikke det instinktet, hvor mye det har å si, det vet jeg ikke. Men jeg er litt redd for det, det at de 
ikke ser fanden på flatmark.   -Ulrik 

 

Kvinnen er altså ikke i stand til å forsvare nasjonen. Den passive kvinnen vil ikke (fordi hun 

er konfliktsky eller for snill) eller er ikke i stand til (fordi hun er blind eller svak) å kjempe for 

nasjonens interesser, mens den aktive kvinnen underminerer nasjonen gjennom feminisme. 

Slik Oddbjørn sier, ”det er oftest de (venstreradikale feminister) som står på barrikadene for å 

beskytte muslimer”. Feminister får også tildelt en plass når det gjelder sensuren av 

innvandringskritiske meninger, for eksempel når Daniel uttrykker at ”feminister beskytter jo 

de som behandler kvinner verst av alle” og at det er ”feminister som skal sensurere alt de ikke 

liker”. Ulrik på sin side mener at innvandring styres av en ”sosialistisk feministmafia”. For 

informantene har samfunnsutviklingen og likestillingen gjort menn svake og feminine, som  

svekker nasjonens evne til å beskytte seg selv. Implisitt i denne påstanden ligger en 

forestilling om at det er menn som er nasjonens bærebjelker, mens kvinner gjennom sin natur 

alltid vil fungere som enten en trussel eller svakhet for nasjonens sikkerhet og suverenitet.  

 

En ”feminisert mannlig befolkning” slik Ulrik betegner det, har den konsekvens at mange blir 

handlingslammet, slik som den passive kvinnen. Norge har ikke lenger ”ordentlige menn” 

som tar sakene i sine egne hender, slik som Daniel illustrerer: 
Jeg pleier å fleipe litt med folk da, hvis det skjer noe i nabolaget, for før så hadde man voksne 
menn da som bretta opp skjorta og hoppa ut i gjørma hvis det var en stor vannlekkasje, de 
fiksa problemet. Men i dag så er de voksne mennene de kommer med hullete olabukser og 
ringer i øra. Hvem er det som skal bretta opp ermene og fikse de problemet som skjer nå? Det 
er ingen, det. De folka, de er borte fra Norge. 

Vannlekkasjen er for Daniel innvandringen som ”oversvømmer” landet. Når han og mange av 

de andre informantene kritiserer i kommentarfeltene, så ”bretter de opp ermene” og oppfyller 

samtidig en subjektiv rolleforventning til maskulinitet. Kjønnsperspektivet er for mange en 

integrert del av deres rolleforståelse, som fungerer som motivasjon og legitimering av deres 

aktivisme i kommentarfeltene. 
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Kvinnebeskytterparadokset 
Som konsekvens av likestillingssamfunnet viser flere informanter en fortidslengsel, og 

idealiserer et samfunn fra da de selv vokste opp, slik Runar beskriver:  
…når det var stille og rolig. Og ikke hadde dette muslimproblemet. Og du kunne faktisk gå i 
fra dørene ulåste, uten at det kom noen inn, og kunne slippe jentene ut. Uten at (de) risikerte å 
bli overfalt.  
 

Mange informanter har til felles at de vokste opp på 60- og 70-tallet, og sannsynligheten for at 

de har vokst opp med tradisjonelle kjønnsroller er derfor relativt høy. Denne tidsepoken blir 

glorifisert i intervjuene, og mange vektlegger den tradisjonelle familien i sin beskrivelse av 

det ideelle samfunn. Mer spesifikt idealiseres tradisjonelle maskuline rolleforventninger, med 

mannen som familiens overhode og hovedforsørger.  

 

Parallelt med kjønnsperspektivet, ønsker informantene å fremstå som ”kvinnebeskyttere”, ved 

å fremheve at motivet bak varslingen er å beskytte kvinner og barn. Dette konstituerer det jeg 

kaller kvinnebeskytterparadokset, der informantene på den ene siden ønsker å fremstå som 

liberale forkjempere for kvinners frihet, samtidig som de glorifiserer tradisjonelle 

kjønnsrollemønstre. Motnarrativet overordnet gjennomsyres av patosretorikk med et 

sentiment om at masternarrativet truer kvinner og barns sikkerhet. Patosretorikken brukes for 

å legitimere påstander om stigmatisering av muslimske kvinner, at norske kvinner blir ofrene 

for voldtekt, og stempling av muslimsk kultur som barbarisk og undertrykkende.  

 

Informantene har opplevd at Norge har endret seg mye på kort tid, og det er hovedsakelig to 

parallelle utviklingstrekk som man kan tenke seg at former kvinnebeskytterparadokset. Det 

første er kvinners økte likestilling i samfunnet (juridisk, sosialt og kulturelt), den andre er økt 

innvandring. Disse to utviklingstrekkene har foregått parallelt, uten nødvendigvis direkte 

tilknytning til hverandre. Men begge utviklingstrekk interagerer og får en tilsynelatende effekt 

på informantenes forståelse av seg selv og sin posisjon i samfunnet.  
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Kampen om sannheten 
Avsluttende refleksjoner  

Kampen om symbolsk makt 
Plottet i motnarrativet har jeg gitt navnet ”Kampen om sannheten”. Det er en fortelling om 

hvem som undertrykker sannheten (orientering), hvorfor og hvordan det foregår 

(kompliserende handling), hvilke konsekvenser dette har (resolusjon), og sist men ikke minst, 

hvem som egentlig har sannheten og hvordan man skal fremme den (coda). Det er en 

fortelling om kampen om den dominerende virkelighetsforståelsen, men også om 

definisjonsmakten over de ideologiske og verdimessige strukturene i samfunnet. Slik ønsker 

ikke motnarrativet å primært fremme økonomisk eller politisk makt, men symbolsk makt. I 

kommentarfeltet ønsker avsenderne å overføre den feltspesifikke symbolske kapitalen som 

man finner i alternative sfærer, og normalisere den i den offentlige diskursen, for deretter å 

oppnå makt og påvirkning. Slik kan deres aktivisme muligens tolkes som en type fragmentert 

sosial bevegelse, som nærer av den enkelte aktørens isolerte handlinger. Likevel har 

motnarrativet mye til felles med sosiale bevegelser i klassisk forstand. For det første baseres 

denne aktivismen på utformingen av en felles og truet identitet, med mål om å svekke 

etablerte maktstrukturer. For det andre har aktivismen et kollektivt aspekt gjennom 

kommentarenes tilsiktede appell til et ”forestilt fellesskap” (Anderson 1983), både i kraft av 

meningsfellesskapet i alternative sfærer, men også hvordan deres interesser overføres og 

generaliseres til å gjelde folkets interesser i den offentlige sfære. 

Appell gjennom konspiratorisk overbevisning 

Motnarrativet har en utpreget konspiratoriske profil. Motnarrativet utgjør imidlertid ikke én 

helhetlig konspirasjonsteori, men består heller av det Dyrendal (2015) kaller 

”konspirasjonssnakk”. Fragmenter av ulike konspirasjonsteorier som ikke henvises med navn 

eller begreper, men som likevel støtter opp under sentrale konspiratoriske elementer. Sentralt 

står ideen om hemmelige sammensvergelser, der myndigheter og/eller andre grupper 

konspirerer for å fremme sin egen skjulte agenda. I likhet med varslerrollen er heltene i 

konspirasjonsteorier de som har skaffet seg den hemmelige kunnskapen om 

sammensvergelsen (Nilsen 2014a:55-56).	 
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Det er særlig tre funksjoner ved motnarrativet som gir det en konspiratorisk appell. For det 

første har motnarrativet en epistemisk funksjon; motnarrativet tilfredsstiller behovet 

informantene har for å forstå en kaotisk og uoversiktelig verden, ikke minst et samfunn som 

har endret seg raskt i løpet av deres levetid. Men motnarrativet gir også enkle og 

lettforståelige forklaringer på vanskelige og komplekse forhold. Problemene forklares ved å 

peke på noen få syndebukker som forårsaker alle problemer, slik som orienteringen peker ut 

politikere og muslimer som antagonistene i fortellingen.  

 

Videre har motnarrativet en eksistensiell funksjon; den dekker et subjektivt behov om å 

påvirke omgivelsene og oppnå en følelse av trygghet i en situasjon hvor de bærer en sterk 

følelse av anomi og avmakt. Varslerrollen kan i denne sammenheng ses som et forsøk på å få 

kontroll over en situasjon preget av fremmedfrykt og fremtidsdystopi. Her konstruerer 

informantene en rolle som ikke bare brukes for å spre deres ideologiske overbevisning, men 

også gir dem mening og bidrar til å konstituere hvordan de ser seg selv i et større bilde.  

 

Sist men ikke minst har motnarrativet en sosial funksjon; gjennom plottet opprettholdes et 

positivt bilde av dem selv og den gruppen de tilhører. Samtidig gjør ”ytringsdiktaturet” at 

deres posisjon ikke får den anerkjennelsen de fortjener, ved at ”onde krefter” motarbeider og 

hindrer dem i å ha den påvirkningen som de føler de burde ha. Parallelt konstruerer 

motnarrativet utgrupper og inngrupper, gjennom en annetgjøring som skaper kognitive 

skillelinjer mellom ”oss” og ”dem”. Dette er også kjent som den primordiale nasjonalismens 

janusansikt, som produserer en inkluderende innside, ledsaget av en ekskluderende utside. 

Samlet gir motnarrativet en appell som avsenderne tiltrekkes av og strategisk anvender for å 

trigge interesse og følelser i kommentarfeltet.  

Sannheten som sosialkonstruktivistisk konsept 
Den symbolske grunnsteinen i motnarrativet er hvordan den redefinerer hva som er fakta og 

”sannhet”. Motnarrativet bygger på ideen om en absolutt og urokkelig sannhet, en ”Sannhet 

med stor ’S’” (Stærk 2013:37). Det er den ene sannheten informantene er overbevist om, som 

de mener er den eneste riktige for alle andre også. Sannheten har ingen konkurrerende 

perspektiver, fordi den er autentisk og absolutistisk. Informantenes konstruksjon av sannheten 

har et hensiktsmessig omfang, hvor de selv definerer hva sannhet er og hvordan det skal 

forstås (Karlsen 2015:28). Deres rekonseptualisering av sannhet utgjør en tolkningsramme 
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der elementer fra deres virkelighet velges ut, tolkes og fremstilles på en spesifikk måte 

(Entman 1993). Motnarrativet representerer denne sannheten, som konstituerer informantenes 

strategiske rolletaking og agenda i kommentarfeltene. Informantenes rekonseptualisering av 

sannhet sammenfaller med det The Economist (2016) kaller ”post-truth politics”, en politisk 

kultur hvor meningene i hovedsak styres av følelser, men også er frakoblet fra presse- og 

forskningsetiske retningslinjer for analytisk tenkning, kritisk rasjonalitet og vitenskapelige 

metoder. Men informantenes bruk av sannheten som konsept konstituerer også en 

hersketeknikk, ved å forsøke å påvirke andre med retoriske midler og diskurser som andre 

ikke har oversikt over, og derfor ikke kan vegre seg mot (Holm og Godal 2016).  

Sannhetens demokratiske konsekvenser  

Sannheten som absolutistisk konsept skaper en virkelighetsforståelse med mange iboende 

motsetninger. En gjennomgående paradoks i intervjuene er synet på ytringsfrihet på den ene 

siden, og meningsmotstandere på den andre. Informantene ønsker en ytringsfrihet formet etter 

deliberative prinsipper, men for at denne prosessen skal gi mening, må man i siste instans 

være åpen og villig til å endre egne sine oppfatninger, samt erkjenne at de er feilaktige hvis 

dette er tilfellet. Denne delen av deliberasjonsprosessen tar informantene imidlertid avstand 

fra. Selv med idealet om en ubegrenset ytringsfrihet, avdekkes en diskrepans med tanke på 

hva som kreves for å oppfylle kriteriene til en borgerlig offentlighet, og synliggjør således en 

kognitiv dissonans hos informantene. Deres forhold til ytringsfrihet er preget av inkonsistens 

gjennom deres idealisering av ytringsfundamentalisme på den ene siden, samtidig som de er 

overbevist om at deres perspektiv er den eneste autentiske sannheten. Fordi ”usannheter” 

ødelegger kommentarfeltene må de holdes utenfor debatten. Isteden beskrives det ideelle 

kommentarfelt som en ”arena for sannhet”, som i siste instans sammenfaller med deres egen 

virkelighetsforståelse. Denne formen for ytringsfrihet gir lite rom for meningsmotstand hvis 

kommentarer som utfordrer motnarrativet anses som ”løgner”. Det skaper dilemmaer i selve 

måten vi diskuterer på; istedenfor at ulike posisjoner har sin egenverdi, fremsettes ”mitt” 

perspektiv som mer riktig eller verdifullt enn andres. På denne måten utraderer selve 

fundamentet for en likeverdig og pluralistisk debatt. Ideen om den absolutte sannheten er i 

siste instans en verdi ytringsfriheten står i konflikt med, fordi den alltid vil representere ulike 

perspektiver og konkurrerende virkelighetsforståelser. Ytringsfrihet åpner opp for at den 

sannheten man holder hellig blir gjenstand for kritikk, motstand og latterliggjøring i det 

offentlige rom. Og for de som tror på denne sannheten, oppleves ytringsrommet som 

provoserende og urettferdig. 
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For at en bred ytringsfrihet skal være hensiktsmessig må man derfor løsrive seg fra en statisk 

tilnærming til objektivitet. På denne måten er den absolutte sannheten noe man må velge 

mindre av, hvis man ønsker en absolutt ytringsfrihet. Unntaket er hvis en ubegrenset 

ytringsfrihet forstås som et middel for å nå frem til denne sannheten. Men slik Stærk (2013) 

viser er etableringen av målsetningen om den éne sannheten som grunnprinsipp for offentlig 

debatt problematisk. Hevder man at man behøver ytringsfriheten for å finne den ultimate 

sannheten, vil man stå ovenfor et dilemma når denne sannheten er funnet og etablert. Da vil 

ytringsfrihet i prinsippet ikke være til nytte lenger, ettersom ytterligere bruk av denne er en 

trussel mot sannheten (Stærk, 2013:37). Dette åpner opp for det informantene selv kritiserer 

dagens ytringsfrihet for; en totaliserende og undertrykkende ytringskultur. 

 

En relativistisk og dynamisk tilnærming til saksforholdet vil ha det prinsipielt lettere i forhold 

til denne problematikken. Her anerkjenner man at det ikke finnes en absolutt sannhet, men 

heller ”mange små sannheter”, der ulike perspektiver og virkeligheter i seg selv er gyldige og 

verdifulle. Istedenfor at sannheten er det endelige mål i seg selv, vil veien mot en felles 

sannhet være den viktigste målsetningen. En slik relativistisk tilnærming gjør derfor at en 

absolutt sannhet har lite verdi i seg selv, fordi den utgjør én av mange. Det er primært 

prosessene for hvordan man reflekterer og belyser de ulike sannhetene som ilegges verdi.  

Å leve i forskjellige virkeligheter  
Informantene holder imidlertid fast ved den ultimate, objektive sannheten som grunnpremiss 

for debatt. Deres nære forhold til alternative medier påvirker deres gyldighetskrav for 

nyhetsformidling, der informasjon kun anses som gyldig hvis det presenteres gjennom en 

alternativ tolkningsramme. Når informantene beskriver informasjonen som produseres i 

norske aviser og forskningsinstitusjoner som ”usannheter”, oppstår det en motsetning mellom 

diskusjonspartene når det gjelder hva som forstås som et gyldig informasjonsgrunnlag i den 

offentlige debatten. Dette gjør ikke bare mulighetene for fruktbar diskusjon rundt saksforhold 

vanskelig, men innebærer også en diskreditering og mistenkeliggjøring av samtlige 

diskusjonspartnere som ikke deler deres virkelighetsforståelse. På denne måten tillegger 

informantenes redefinering av ”sannhet” dem en autoritær innstilling som på mange måter 

innskrenker ytringsmangfoldet og ugyldiggjør perspektiver som utfordrer motnarrativet.  
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Videre fører motnarrativet til en dehumanisering av meningsmotstandere og offentlige 

informasjonskilder; de anerkjennes ikke som individer med egne autonome meninger, men 

hjernevaskede representanter for et ideologisk hegemoni. Dette gjør at respekten for 

meningsmotstanderne i seg selv forsvinner, og i kraft av deres politiske eller ideologiske 

preferanser fraskrives de retten til å mene. Informantene etterspør en saklig debatt, men hvor 

saklig kan den egentlig bli hvis man ikke har en grunnleggende respekt diskusjonspartene 

imellom? Det gjør utgangspunktet for dialog vanskelig, ettersom kommentarenes mål og 

motiver er ment for at dialogen kun skal gå én vei. Hvis meningsmotstandere ikke deler det 

samme narrativet, umuliggjøres evnen til resiprositet og gjensidig forståelse. Dette har også 

implikasjoner ovenfor idealet om en saklig debatt. Prinsipielt har dette et iboende misforhold 

med ytringsfundamentalisme; på den ene siden vektlegger informantene friheten til å kunne 

bruke hvilke ord de vil, og ville derfor ikke moderert kommentaren de har skrevet. På den 

andre siden gir de ikke de samme fordelene til meningsmotstandere. Informantene skal med 

rette kunne bruke ord som landssviker og lykkejeger, mens meningsmotstandernes bruk av 

ordet rasist eller ekstremist mener de skader debatten og ytringsfriheten som sådan.  

 

Konsekvensen av motnarrativet er at informantene i mer eller mindre grad lever i en annen 

virkelighet enn det øvrige samfunnet. Det gjør at når en hendelse finner sted og formidles til 

samfunnet, ville man følge ulike tankemønstre. Dette reflekterer en historisk utvikling hvor 

man før lente seg på offentlige institusjoner og bredere kollektive verdisett for å veilede 

samfunnsborgernes fornuft og meningsdannelse, men prosessen overføres nå i større grad til 

subjektet og individuelle preferanser for informasjonsinnhenting. På mange måter gjenspeiler 

motnarrativet fragmenteringen av en kollektiv bevissthet og verdistruktur som individer deler 

på tvers av sosial bakgrunn. Tap av felles verdier medfører i siste instans at ”det sosiale limet” 

i samfunnet tæres, som polarisering og hatefulle ytringer i kommentarfeltene gjenspeiler.  

 

Motnarrativet har også seriøse implikasjoner for selve fundamentet for samhandling og 

diskusjon. En dialog fordrer at visse grunnleggende elementer tas for gitt, som menneskelig 

fornuft og vitenskapelig sannhet. Når disse elementene ikke tas for gitt, blant annet gjennom 

en konspirasjonsorientert virkelighetsforståelse, utfordrer det muligheten til dialog fordi ”man 

ikke snakker samme språk”. Dette er elementer som har blitt ofret til fordel for radikal 

subjektivisme, som kanskje får oss til å føle oss gode og spesielle, men klarer ikke å bidra til 

et felles rammeverk for grunnleggende samhandling. Utfordringen med motnarrativet er at det 

gir et alternativt rammeverk som favoriserer deprofesjonalisert innholdsproduksjon. De som 
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utelukkende leser Breitbart og Frieord.no, lever følgelig i en annen virkelighet enn de som 

leser Aftenposten og Dagbladet. Det gjør at man i debatten befinner seg i hver sin boble, hvor 

man istedenfor å bygge broer, avstøter og forbigår hverandre. Konsensus blir dermed 

vanskelig å oppnå, ettersom diskusjonspartene besitter helt ulike grunnleggende forståelser av 

samfunnet. I sin konsekvens skaper opplevelsen av å leve i en annen virkelighet en aktivisme 

som er begrenset i sin fysiske utfoldelse, men likevel svært voldelig i det virtuelle rom.  

Om veien videre 
Å forstå avsendere av hatefulle ytringer er ingen enkel oppgave. Det er et komplekst fenomen 

som krever at man løsriver seg fra sin egen virkelighetsforståelse for å kunne oppnå innsikt i 

de sentrale motivasjonene bak ytringene. Med denne oppgaven ønsker jeg å gi et innspill til 

dette kunnskapsgrunnlaget. Motnarrativet kan ses på som en måte å forsvare handlingen om å 

skrive og publisere hatefulle ytringer. I etterkant brukes narrativet til å forsvare valget på en 

måte som fremstiller avsenderne som respektable. Denne innsikten er viktig med tanke på 

forebyggende tiltak mot oppblomstringen av holdninger som ikke bare går utover 

ytringskulturen i debatten, men som denne studien viser også kan utgjøre en potensiell fare 

mot demokratiet og sivilsamfunnet. 

 

For motnarrativet fungerer ikke kun som et rasjonaliseringsverktøy, men også som et 

radikaliseringsverktøy. Jeg mener derfor at motnarrativet kan være konstituerende for 

fremtidige språkhandlinger, og i sin ytterste konsekvens også inspirere til voldshandlinger. 

Gjennom motnarrativet får vi økt kunnskap om hvorfor og hvordan hatefulle ytringer 

forsvares, som kan brukes til å oppnå dialog og fremme deradikalisering i møte med ekstreme 

holdninger og ytringer. En utfordring er hvordan man skal møte en konspirasjonsorientert 

virkelighetsforståelse med argumenter som mennesker allerede har diskreditert som ugyldige. 

Et viktig poeng er derfor å nå ut til disse menneskene før sinnene lukker seg i kognitiv 

isolasjon. Mistillit fremstår som en del av grunnpilarene i motnarrativet. Det er derfor en 

viktig samfunnsoppgave å bygge opp tilstrekkelig kunnskap om demokratiske prosesser og 

ikke minst hvilket eierskap mediehusene forholder seg til, som sikrer dem en fri, uavhengig 

og kritisk presse. For det er særlig der tilliten er lav at overbevisning gjennom 

konspirasjonsteorier får gjennomslag. Samtidig er det viktig å påpeke utdanningssystemets 

vitale rolle når det gjelder å opplære fremtidige samfunnsborgere til analytisk tenkning, 

kritisk rasjonalisme og fordelene med en anstendig ytringskultur. Man må følgelig gi 
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mennesker de redskapene som trengs for at de skal kunne hevde seg i samfunnsdebatten og 

være tilstrekkelig informerte borgere.  

 

Det gjenstår imidlertid kunnskapspotensiale når det gjelder avsendere av hatefulle ytringer. I 

fremtiden vil det fremdeles være behov for forskning på demografiske sammenhenger, særlig 

kohort og kjønn. Videre er sammenhengen mellom graden av ekstremisme i ytringene og 

gruppetilknytning aktuelt, et tema som av plasshensyn kun ble beskrevet på overflaten i denne 

studien. Sist men ikke minst, gjenstår det kvalitativ forskning på bruk av alternative medier. 

Det er fremdeles behov for forskning på de kognitive prosesser som mennesker går inn i når 

de tiltrekkes av og bruker alternative medier, et problem som stadig blir aktuelt i tidsalder 

med økt radikalisering og nye fenomener som ”fake news”.  
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