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Sammendrag 

I denne oppgaven utforsker jeg i hvilken grad Trygve Slagsvold Vedums ytringer i en 

partilederdebatt inneholder topoi som kan sies å konstituere en populistisk politisk profil for 

Senterpartiet. Analysematerialet jeg tar utgangspunkt i er den første partilederdebatten under 

valgkampen før Stortingsvalget i 2017, direktesendt på NRK. Teorien jeg bruker er i 

hovedsak Jonas Gabrielsens teorier om topos som et sted å finne innholdsmomenter til et 

argument. Metoden er toposanalyse, inspirert av Johan Tønnesson og Andrea Othilie Rognan, 

en analysemetode som har som hensikt å avdekke eksplisitte og implisitte topoi i en ytring.  

Analysen er tredelt og skal gi svar på hvilke topoi Vedum har benyttet seg av i debatten, i 

hvilken grad disse topoiene kan sies å ha innslag av populisme som kan bidra til å konstituere 

en populistisk politisk profil, og i hvilken grad Vedums bruk av den retoriske appellformen 

pathos kan bidra til å danne denne profilen. For å finne ut av i hvilken grad topoiene kan sies 

å ha trekk som er populistiske har jeg definert hva som kjennetegner populistisk 

argumentasjon med fem kriterier som anvendes når topoiene graderes etter grad av 

populisme. Analysen viser at partilederens ytringer kan sies å gi partiet en populistisk politisk 

profil. Den tilsier også at topoiene som er brukt inneholder en høy grad av populisme, etter 

mitt graderingssystem. I analysen kommer det fram at de gangene pathos er brukt har de aller 

fleste topoiene en høy grad av populisme. Resultatet av analysen er følgelig at topoiene og 

pathosbruken i høy grad bidrar til å konstituere en populistisk politisk profil for Senterpartiet. 
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1 Innledning 

1.1 Valg 2017 

 
«Når vi er på vårt beste så er vi en bevegelse. Når vi er en bevegelse, så er vi en bevegelse 

som vinner valg, og det har vi klart nå. Vi har vært tydelige på at sentralisering ikke er svaret, 

at sentralisering har en høy pris og at nærhet har en verdi,» sier Vedum, til jubel fra de 

frammøtte på SPs valgvake i Oslo (nrk.no, 11.09.2017) 

2017 skulle vise seg å bli Senterpartiets år. Valgkampen i forkant av Stortingsvalget det året 

handlet om meningsmålinger, har flere påstått. Partiet gjorde det hele tiden godt på 

målingene, og stadig vekk økte oppslutningen deres. Da valget var gjennomført, var partiet 

helt klart det partiet som hadde økt mest i oppslutning av alle de ni stortingspartiene. De fikk 

hele ni flere stortingsplasser, like mange som de foran på lista mistet til sammen. I forkant av 

og under valgkampen var det flere som beskyldte Senterpartiet for populisme.  Det ble også 

tidligere hevdet at partileder Trygve Slagsvold Vedum «lekte med skummel retorikk» (vg.no, 

2016).  

1.2 Problemstilling og oppgavens oppbygning 

 

I denne oppgaven skal jeg utforske Senterpartiets retorikk under valgkampen før 

Stortingsvalget i 2017. Ettersom partiet økte såpass mye i oppslutning mens flere andre partier 

sank, har de i hvert fall gjort noe rett som tiltrakk seg velgere. Det ble hevdet at partiet 

appellerte til populisme, som i korte trekk er en forestilling om en grunnleggende motsetning 

mellom «folket» og «eliten».  Jeg skal undersøke partileder Trygve Slagsvold Vedums 

innlegg i den første partilederdebatten i valgkampen den 14. august 2017, om lag én måned 

før selve valget, for å finne ut om dette innlegget kan sies å være et uttrykk for en populistisk 

profil. Dette skal jeg søke å finne ut av ved hjelp av en toposanalyse av Vedums ytringer i 

denne første partilederdebatten. Tyngden i denne analysen vil følgelig ligge på den første av 

retorikkens fem deler, inventio. Det er i denne arbeidsfasen av en tale at taleren arbeider med 

å finne innholdsmomenter til talen sin. Disse finner taleren innen ulike topoi, steder. Så skal 

dette forhåpentligvis gi en indikasjon på om partiet kan sies å inneha en populistisk politisk 
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profil. I hvilken grad disse topoiene appellerer til populisme, samt bruken av den retoriske 

appellformen pathos1 skal være min metodiske nøkkel. Derfor har min problemstilling blitt:  

Hvilke topoi har Trygve Slagsvold Vedum benyttet seg av under den første 

partilederdebatten, og hvilken grad kan disse topoiene og pathosbruken sies å 

konstituere en populistisk politisk profil for Senterpartiet? 

Jeg vil første gjøre rede for Senterpartiets rolle i det politiske landskapet og definere 

populismebegrepet. Deretter skal jeg presentere det teoretiske rammeverket og metoden for 

oppgaven. I kapittel 4 vil jeg ta for meg talens retoriske situasjon og kontekst, da dette er en 

viktig faktor å ta hensyn til under analysen som kommer i del 5. Her vil jeg identifisere ulike 

topoi som jeg vil dele inn i toposgrupper. Jeg skal så sjekke ut i hvilken grad disse topoiene 

bidrar til å konstituere denne populistiske profilen og til slutt se på talerens bruk av pathos 

som appellform i debatten, og om også den bidrar til å skape denne populistiske profilen. 

Dette vil munne ut i en drøfting av resultatene jeg har funnet for å forsøke å finne et svar på 

om Senterpartiet, representert ved Vedum, kan sies å konstituere en populistisk profil for 

Senterpartiet.  

1.3 Senterpartiet i norsk politikk 

1.3.1 Historikk og politikk 

Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha et samfunn med frie 

selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for 

fellesskapet og natur og miljø» (sp.no, 17. 08. 2017) 

Slik lyder innledningen til Senterpartiets «Om oss»-avsnitt på partiets egen hjemmeside. 

Partiet er stiftet i 1920 under navnet Bondepartiet, og var tradisjonelt et parti som var knyttet 

til bondebevegelsen i Norge. De har hatt distriktspolitikk og desentralisering som kjernesaker, 

og er også motstandere av både EU og EØS (Garvik, snl.no, 2017). I årene etter andre 

verdenskrig gikk andelen bønder tilbake her i landet, og partiet ønsket å tiltrekke seg nye 

grupper av befolkningen. Dette førte til at de i 1959 byttet navn til Senterpartiet. Partiet regner 

seg altså som et sentrumsparti, og har samarbeidet med partier på både høyre- og venstresiden 

i den norske politikken. Partiet hadde to statsministere på 1930-tallet, mens i nyere har Per 

                                                 
1 I likhet med ethos-begrepet, finner jeg ulike skrivemåter for dette begrepet blant norske forfattere. Både 
«patos» og «pathos» er blitt brukt, men jeg velger å bruke den klassiske aristoteliske skrivemåten pathos.  



3 

 

Borten vært partiets eneste statsminister, i perioden 1965-71. Partiet har siden andre 

verdenskrig og fram til 2018 sittet til sammen 21 år i regjering (Garvik, snl.no), sist gang i to 

stortingsperioder fra 2005-2013 i en koalisjonsregjering med Arbeiderpartiet og Sosialistisk 

Venstreparti. Partiet har gjort sitt hittil beste Stortingsvalg i 1993 med 16,7 % av stemmene 

under partileder Anne Enger Lahnstein. Deretter fulgte noen valg med mye lavere resultater 

enn dette, før partiet, under partileder Liv Signe Navarsete, nådde sitt dårligste resultat 

noensinne i et stortingsvalg i 2013 med 5,5 % av stemmene på landsbasis.   

Avsnittet på partiets hjemmeside som innledningsvis ble nevnt sier videre at «Siden 1920 har 

Senterpartiet jobbet for et levende folkestyre. Det skal være kort vei mellom deg og de som 

tar beslutninger. Flest mulig må få delta i beslutningene om samfunnet vårt. 

Senterpartiet ønsker en desentralisering av beslutninger […] Vi jobber for at du skal ha det 

bra, der du er. Vi mener at det er det samme om du er fra bygda eller byen – du skal ha like 

muligheter uansett» (sp.no, 17.08.2017). Det kan også være verdt å merke seg at per 2018 har 

Senterpartiet ordførere i 103 av landets kommuner, om lag en fjerdedel av landets ordførere. 

De har også fylkesordførerne i Hedmark og Sogn og Fjordane. Dette kan tyde på at partiet har 

mye oppslutning rundt omkring i landet. Men etter en liten sjekk av hvilke kommuner Sp har 

ordførere i, ser jeg raskt en tendens til at de aller fleste av disse kommunene er 

innlandskommuner (bortsett fra i Nordland), kommuner som er over gjennomsnittet store i 

areal og som har få innbyggere. Norge er et stort land, men tynt befolket mange steder. For å 

sette dette litt i perspektiv, gjorde jeg et kjapt overslag og fant ut at de 150 minst folkerike 

kommunene i Norge har like mange innbyggere som de 10 største (Wikiwand, 2017). Så dette 

er kun et bevis på at de har oppslutning på mange steder i landet, altså at de nødvendigvis 

ikke har stor oppslutning, men at de bred oppslutning i landet.  

1.3.2 Partiledelsen 

Partiets forrige leder var Liv Signe Navarsete. Statsviter Åse Thomassen hadde følgende å si 

om Navarsete i sin bok Politikk og retorikk fra 2013: «Liv Signe er en dyktig politiker […] 

behersker argumentasjon og debatter, men etter at hun ble partileder har hun ofte en spiss 

form som skjemmer hennes evne til å fronte partiets saker». Hun sier videre at Senterpartiet 

(da, i 2013), ikke gjorde det bra på meningsmålingene og at en av grunnene til dette kan 

forklares med er at de har en partileder som med sitt utskjellende vesen har en mer strevsom 

vei til befolkningens hjerter og hjerner. (Thomassen, 2013, ss. 78-80). Navarsete hadde 

mange episoder der hun skjelte ut personer i offentligheten. Dette, og interne krangler i 
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partiledelsen var noen av årsakene til at Trygve Slagsvold Vedum fra Hedmark ble valgt til 

partileder i 2014. I motsetning til Liv Signe Navarsete, fremstår partileder Trygve Slagsvold 

Vedum som, ifølge politisk kommentator Aslak Eriksrud i TV 2, «verdens blideste populist». 

Vedum er kjent for sin karakteristiske latter. Kanskje er partilederens framtoning og ansikt 

utad årsaken til partiets økte oppslutning fram mot 2017. Vedum selv forklarte partiets 

oppslutning i forkant av valget med følgende utsagn: «Jeg tror det er en fordel for alle 

politikere å snakke så folk forstår. Det er altfor mye bruk av fremmedord som skaper avstand 

til politikere. En del folk bruker fremmedord for å jåle seg til, og sånn vil ikke jeg være» 

(abcnyheter.no, 2017, 6. februar). Eriksrud mener at Vedum har løftet partiet nærmest fra 

rennesteinen til historiske høyder mot alle odds (Eriksrud, 2017).   

1.3.3 Valg 2017 

Før valget stod partiet sterkt kritiske til den sittende blå-blå regjeringens mange reformer. En 

av de viktigste kampsakene ble å gå imot den omfattende kommunereformen som 

kommunalminister Jan Tore Sanner hadde iverksatt. Denne ønsket partiet å reversere. De ytret 

også sterk motstand mot den nye politireformen. De ville også styrke Heimevernet og få 

Norge ut av EØS. Partiet økte stadig på meningsmålingene fram mot 2017. Trygve Slagsvold 

Vedum mente at det var distriktspolitikken som trakk folk til Senterpartiet fordi det er 

«tydelige på at vi vil ha tjenester nært folk». Nestleder Ola Borten Moe mente at «norsk 

nasjonalisme var en positiv kraft» (aftenposten.no, 09.02.17).  

Under valgkampen i 2017 var det flere politikere som gikk ut og mente at Senterpartiet gav 

uttrykk for å ha en populistisk profil. Skei Grande i Venstre mente at Senterpartiet hiver seg 

på løsninger som høres enkle og lette ut. Hun mener at det som kjennetegner populistene er at 

de snakker ned internasjonalt samarbeid og handel, og en av hovedsakene til Senterpartiet er 

nei til EØS. De spinner opp en virkelighet som ikke finnes (abcnyheter.no, 27.07.17). Skei 

Grande mente også at partiet har forandret seg noe enormt siden Vedum tok over lederstolen.  

VG-kommentator Yngve Kvistad mener at grunnen til at partiet ble beskyldt for å lefle med 

populisme fordi de «angivelig har kastet seg på en folkelig motstand mot regjeringens 

allehånde reformer, især kommunesammenslåing og den såkalte nærpolitireformen» (vg.no, 

12.08.2017). Men dette blir for enkelt, legger han til. «Senterpartiet er som en stillestående 

klokke som viser riktig tid to ganger i døgnet. Sp har i så måte truffet en tidsånd.» Kvistad 

konkluderer til slutt med at SP helt klart ble valgets vinnere (vg.no, 12.08.2017). Men hva er 

egentlig populisme? Det skal jeg se litt nærmere på nå.  
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1.4 Populismebegrepet 

Populisme er et noe tvetydig begrep. Professor i statsvitenskap, Øyvind Østerud mener at 

begrepet er vanskelig å definere fordi det er få bevegelser som bruker det om seg selv. Det er 

stort sett en betegnelse som er brukt for å definere andre (2017, s.251). Han mener at 

populisme i dag er en negativ karakteristikk (s. 243). En av de mest hyppigste siterte 

definisjonene er: «en ideologi som oppfatter samfunnet som delt i to homogene og 

antagonistiske grupper, «det ekte folket» versus «den korrupte eliten», og som argumenterer 

for at politikken burde være et uttrykk for allmennviljen, folkets vilje»» (Cas Mudde i Jensen, 

2017, s. 230). Store Norske Leksikon definerer det som ikke bare som en ideologi, men også 

en strategi eller kommunikasjonsform som appellerer til «folket», som motsetning til «eliten». 

Men folk kan også bety «nasjonen», og da blir populismen mer nasjonalistisk. Populisme er 

blitt knyttet til både venstreorienterte og høyreorienterte partier, samt sentrums- og 

bondepartier (Jupskås, snl.no, 2018). Anders Todal Jensen mener at argumenter om at 

folkeflertallet har et annet standpunkt enn stortingsflertallet eller regjeringen, kalles 

populistiske. Standpunkter som faller utenfor den rådende teknisk-økonomiske 

styringsdiskursen betegnes som populisme (Jensen, 2017, s.230). 

 

 I tillegg til tanken om at det finnes en elite, i motsetning til folket består populisme også i å 

redusere kompliserte samfunnsforhold til enkle og direkte personforhold – slik at de kan fattes 

ut fra den enkeltes umiddelbare reaksjoner og konkrete, personlige erfaring, mener professor i 

medievitenskap Anders Johansen (Johansen, 2002, s. 18). Politikere som formulerer seg 

enkelt og tar tydelige standpunkter, karakteriseres som populister. Argumenter om at 

folkeflertallet har et annet standpunkt enn stortingsflertallet eller regjeringen, kalles 

populistiske (Jensen, 2017, s.231). Dette kan kanskje være årsaken til at Østerud hevder at 

populisme ikke er en ideologi, men kun en politisk stil som utspiller seg med media som scene 

(Østerud, 2017, s. 253). Tidligere statsråd Kristin Clemet sier at et kjennetegn ved Trump og 

mange populistiske bevegelser i Europa, er at de ofte fører en hard og splittende retorikk. 

Noen retter skytset mot innvandrere, andre retter det mot «eliten», mens noen skyter på alt og 

alle (Aftenposten, 31.03.2017) Hun går videre inn for å forklare dette elite-begrepet: 

Når distriktenes eller de populistiske partienes talspersoner snakker om «eliten», er det ofte 

vanskelig å forstå nøyaktig hvem og hva de mener – men den sikreste definisjonen på «eliten» 

er kanskje de som bor i byen, for ikke å si hovedstaden. «Washington» er nærmest et hatobjekt 
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for mange amerikanske politikere, slik «Oslo» er blitt et skjellsord for enkelte norske. 

(Clemet, Aftenposten, 31.01.17)  

Jupskås skriver i SNL at også de norske folkeavstemningene om EU-medlemskap mobiliserte 

en form for periferi- og distriktspopulisme der «Folket» ble en kontrast til byråkrater i Brüssel 

og store deler av den politiske eliten i Oslo (snl.no, 2018).  

I USA har President Donald Trump blitt beskyldt for å bedrive populistisk politikk. 

Tankesmien Civita peker på Front National i Frankrike, AfD i Tyskland og 

Sverigedemokraterna som populistiske partier i Europa (Larsen, Civita, 2017).  I Norge er det 

flere politikere, journalister og politiske kommentatorer som har beskyldt Fremskrittspartiet i 

størst grad, men også Senterpartiet for dette. Det er derfor jeg skal se om Vedums ytringer i 

denne debatten bidrar til det. Jeg har med utgangspunkt i dette avsnittet funnet ut hva jeg må 

se etter i analysen for å finne svar på det. Jeg vil oppsummere dette avsnittet med fem 

indikatorer på at populisme hos et politisk parti:   

1. Partiet ser på politikken som en maktkamp mellom «folket» eller «nasjonen», 

som en motsetning til «eliten» og arbeider for å redusere deres innflytelse.  

2. Partiet legger vekt på en nasjonal enhet knyttet til kultur og tradisjon. 

3. Partiet identifiserer seg med befolkingen utenfor hovedstaden og i distriktene, 

og setter følgelig opp «sentrum» mot «periferi» 

4. Partiet tar tydelige standpunkter, og reduserer kompliserte samfunnsforhold til 

enkle og direkte personforhold. 

5. Partiet har et standpunkt som avviker klart fra stortingsflertallet eller 

regjeringen, og mener dette representerer folkets vilje.  

Det er disse fire kjennetegnene jeg skal se etter i analysen i kapittel 5. I denne oppgaven 

kommer jeg til å se på Senterpartiets deltakelse i en partilederdebatt.  Her er det kun partiets 

leder Trygve Slagsvold Vedums stemme som er gjenstand for analyse. Men siden han er 

partiets leder og fremste representant, velger jeg å tolke hans ord som «partiets ord» i denne 

sammenheng. Nå skal jeg ta for meg oppgavens teoretiske bakteppe, samt noen teoretiske 

perspektiver når jeg skal utforske Vedums deltakelse, de 7 minuttene han får med taletid i 

debatten.   
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2 Teoretiske perspektiver på Vedums 7 minutter i 

debatten 

2.1 Retorikk 

 

«En retorisk ytring er skapt av mennesker for mennesker» (Kjeldsen, 2006, s.13) 

2.1.1 Retorikken  

Retorikkens røtter kan spores tilbake til oldtiden, men den slo for alvor til i antikken. Det hele 

begynte som en lære om talekunst. Ordet stammer fra ordet rhetor som på gresk betyr den 

talende. Den franske litteraturkritikeren Roland Barthes mener at all retorikk stammer fra 

Aristoteles 2. Aristoteles skrev en avhandling som handlet om talens fenomen; Tekhne 

rhetorike, som behandler dagliglivets kommunikasjonskunst, den offentlige tale, skrevet på 

300-tallet (Barthes, 1970, s. 24). Hans avhandling Tekhne rhetorike dreier seg, ifølge Barthes, 

om å «styre talens utviklingsgang fra idé til idé» (s. 24). Dette utviklet seg til boka 

Retorikken. I denne definerer Aristoteles retorikk som evnen til i enhver sak å se hvilke 

muligheter vi har til å overtale (Aristoteles, 2006, s. 27). Retorikkens oppgave er altså ikke i 

seg selv det å overtale, men å se hvilke overtalelsesmuligheter som er aktuelle i hvert tilfelle 

(Aristoteles, 2006, s. 25). 

2.1.2  Politisk retorikk 

Kjell Lars Berge definerer politikk som «den praksis det er å diskutere, kvalifisere, vedta og 

utøve hvordan et samfunn bør og skal bygges opp og utvikles videre. Politikk er statskunst». 

Politikken er en sosial aktivitet, forankret i mer eller mindre utviklede samfunnsinstitusjoner, 

for eksempel en stat (Berge 2014, s. 13-14). Politikkens formål er å ta det som er ytret i 

retoriske situasjoner på alvor og gå fra ytring til handling. Poltikk og retorikk er nært 

forbundet med hverandre både historisk og faglig. Den deliberative retorikken – eller «den 

rådgivende talegenren – var en av de tre talegenrene i klassisk retorisk tenkning. (Berge, 

2014, s. 11-12) 

 

 

                                                 
2 Utenom Platons retorikk, ifølge Barthes (1970, s. 23) 
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Men hva har politikken med retorikken å gjøre?  

 

Retorikken henger sammen med politikken fordi valg ikke vinnes av politikk alene. Å vinne 

velgerne handler i stor grad om troverdighet og tillit. Slik sett er valgkamper langt på vei en 

kamp om troverdighet og tillit (Thomassen, 2013, s.18).  

«Retorikken i politikken kan beskrives som en maktkamp der ordene skal fremme 

den enes troverdighet på bekostning av motstanderen. For å sette seg selv i et bedre 

lys benyttes forskjellige retoriske knep for å sverte eller svekke den politiske 

motstanderen» (Thomassen, 2013, ss.18-19)  

Thomassen trekker fram Barack Obama som en dyktig retor. Han er dyktig med ord og 

formuleringer. Han er også flink til å finne argumenter som er overbevisende og som kan 

bevege en forsamling. Men han appellerte mer til folkemassene da han først ble valgt inn enn 

han gjør i dag (i 2013), og det skyldes mest sannsynlig det faktum at han er en større taler enn 

politiker (Thomassen, 2013, s.9). Berge understreker også at hans gjenvalg i 2012 skyldes 

hans spektakulære talegaver (2014, s.13). I Norge derimot, har vi få som med rette kan kalle 

seg retor. Thomassen mener at Jonas Gahr Støre er en av de få. Hun mener han var en retor av 

rang som utenriksminister, men ikke som helseminister. Han slet oftere med helsevesenet som 

ventet handling framfor retorikk. Dette viser at konteksten har mye å si for en vellykket 

retorikk (Thomassen, 2013, ss. 10-11). Ved hjelp av politisk retorikk avveies det av folket, 

eller gjennom folkets ombudsmenn, hvilke handlinger som samfunnet skal gjennomføre i 

framtiden. Forstått på denne måten er den politiske retorikken et språklig redskap som 

anvendes for å organisere samhandling gjennom åpne diskusjoner og fellesskapsforankrede 

beslutninger (Berge, 2014, s. 12)  

2.2 Retorikkens appellformer 

Talerens karakter gjør sin virkning når talen fremføres slik at den gjør taleren troverdig. 

Vi fester nemlig lettere og raskere tiltro til sympatiske personer (…) Det er nemlig ikke 

tilfelle, (…) at talerens innstilling ikke bidrar det minste til å vekke tiltro. Snarere har 

vel hans karakter nærmest avgjørende betydning for troverdigheten (Aristoteles, 2006, 

s. 28). 
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2.2.1 Avsenderen 

Aller først vil jeg se på hvorfor det er viktig for en tekst, muntlig eller skriftlig, hvem som er 

avsenderen av denne teksten? Asdal m.fl. mener at innen tradisjonell litteraturvitenskap har 

utgangspunktet for all tekstanalyse vært: «Hvem har skrevet teksten?» For å kunne vite noe om 

en tekst må vi begynne med avsenderen. Bare visshet om avsenderskikkelsen gjør det mulig å 

feste teksten, plassere den i en sammenheng – historisk, samfunnsmessig, individuelt – som 

gjør den forståelig (Asdal, m.fl, 2008, s.226) I vår tekstkultur har forfatternavnet – selve 

forekomsten av et forfatternavn – en kommunikativ funksjon i seg selv (…). Den bidrar til å 

kvalifisere ytringen (s. 233). Den franske filosofen Michael Foucault lanserte i 1969 begrepet 

forfatterfunksjon, og sier at en av de viktigste funksjonene denne har er å legitimere tekster. 

Den utgjør et avgjørende element i hele det institusjonelle og samfunnsmessige rammeverket 

for teksten (Asdal m.fl, 2008, s. 238). Forfatteren setter sin egen «signatur» på teksten som 

bidrar til å kvalifisere ytringen. I denne oppgaven er det Vedum som «kvalifiserer» ytringene, 

da han er Senterpartiets leder.  

2.2.2 Ethos, pathos og logos 

Som nevnt er retorikken evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale. Noe 

avsenderen kan gjøre for å overbevise eller overtale sitt publikum er å benytte seg av en av de 

tre overtalelsesmidlene eller bevismidlene (også kalt appellformer). Aristoteles mener at det er 

tre ting og bare tre ting som forårsaker at talerne selv virker overbevisende, og at folk blir 

overbevist om noe; det er talerens forstand, personlige karakter og velvillige innstilling. Det er 

appellformene ethos, som handler om avsenderens troverdighet, pathos, som handler om å 

spille på mottakernes følelser, og logos, som handler om å presentere noe som saklig eller 

fornuftig. Disse tre er et verktøy i jakten på å overtale sitt publikum. De er viktige å ta hensyn 

til for talere fordi hvis de svikter i sin overtalelse når de uttaler seg om et emne eller gir 

anbefalinger i en sak, skyldes det at de svikter på alle disse punktene. Den som gir inntrykk av 

å ha alle de nevnte karaktertrekkene, vil nødvendigvis vinne tilhørernes tiltro (Aristoteles, s. 

104).  
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Ethos handler om avsenderens troverdighet. Avsenderen er en del av budskapet. Dersom 

tilhørerne skal tro på saken, må de først tro på taleren. Talerens karakter blir et middel i 

overtalelsesprosessen når talen blir fremført slik at den gjør taleren troverdig. Det er avgjørende 

at taleren etablerer sin karakter gjennom selve talen (Andersen, 1995, s. 35) Men vår oppfatning 

av en persons troverdighet ikke er konstant, sier Jonas Bakken. Den forandres stadig når vi leser 

en tekst. Han skiller derfor mellom innledende, avledet og endelig ethos, der sistnevnte er et 

resultat av møtet mellom den innledende og den avledede ethos. (2009, s.36). Aristoteles peker 

på tre karaktertrekk som gir tillit og får taleren til å virke troverdig, nemlig gjennom å vise 

forstandighet, dyd og velvilje. Hvis vi setter dette inn i den politiske retorikkens verden, kan en 

si at det for en politiker er viktig å fremstå som en person som andre mennesker oppfatter som 

en person med positive egenskaper. Dette vil ofte forutsette at politikeren har disse egenskapene 

(Thomassen, 2013, s.12) Thomassen understreker at ethos ikke nødvendigvis handler om 

sannheten, men om å etablere troverdighet om budskapet man argumenterer for og talerens 

gode vilje og karakter. Dersom vi som publikum anser avsender som troverdig, bevismiddelet 

ethos slått inn.  

Hvis man gjør et Google-søk er det slik at Google gir deg alternativer til hva du kan søke etter 

underveis mens du skriver i søkefeltet. Google fullfører frasen du søker etter for deg, basert 

på hva som er hyppigst søkt opp av andre tidligere. Gjør du et Google-søk på «Liv Signe 

Navarsete», fullfører Google frasen for deg og du får du alternativene: «Liv Navarsetet + 

sint» og «+sinna» opp som toppsøk. Der man ved et Google søk på Navarsete fikk opp «Liv 

Signe Navarsete sinna», får man opp «Trygve Slagsvold Vedum latter» hvis man «googler» 

han.Avisa Nationen, som kaller seg selv «distriktenes næringsavis», mente i 2017 at  

«Vedums smittende latter og til tider nærmest oppsiktsvekkende gode humør har vist 

seg å gjalle klokkeklart ut gjennom tv-skjermer og radiohøyttalere i hele landet. Alt 

fra Høyre-folk på Hedmarken til MDG-sympatiserende Oslo-kjendiser lar seg 

sjarmere av Vedum. Det samme gjør velgerne» (Nationen, 08.09.2017)  

Hans latter og «gode» vesen er med på å styrke hans innledende ethos, da folk lar seg 

«sjarmere» av han. Han fremstår også som en sympatisk person, og dette bidrar til å 

legitimere både hans dyd og velvilje.  Han viser også forstandighet ved å ha utdanning innen 

både statsvitenskap og agronomi, og har dermed kompetanse på flere områder. Vedum 

fremstår på mange måter som en «autentisk» person, som er seg selv, og har dermed høy 

troverdighet.  
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En god fremførelse krever også en god kontroll med pathos (Fafner, 1977, s. 37). Appellformen 

pathos handler om å vekke følelser hos tilhøreren. Hvis vi klarer å vekke de rette følelsene hos 

mottakerne, vil vi øke våre sjanser for å overtale dem. Fra deres side kan det derfor skapes 

troverdighet eller de kan bli overbevist når talen setter dem i en viss sinnsstemning. Aristoteles 

sier at «vi bedømmer jo ikke tingene på samme måte når vi er tverre som når vi er glade, og ser 

ikke saken i samme lys når vi er vennlig stemt som bår vi har motvilje mot noen. Det virker 

nemlig inn på våre avgjørelser om vi er irritert eller glade, vennlig innstilt eller fiendtlig innstilt 

(Aristoteles, 2006, s. 28). Følelsene får da innvirkning på hvordan mennesker vurderer en sak.  

Følelsene kan også ha en viktig motiverende funksjon. Overtalelse handler nemlig ikke bare 

om at mottakerne skal bli enige i det vi sier; i de aller fleste tilfeller vil vi også at de utføre en 

aktiv handling (Bakken, 2009, s.71). I hovedsak kan vi skille mellom to strategier for å vekke 

en bestemt følelse hos mottakeren. Den første er selv å gi uttrykk for den følelsen man ønsker 

at mottakeren skal fylles av. Den andre strategien er å presentere dem for en type situasjon som 

normalt vekker nettopp denne følelsen. Detaljerte skildringer av følelsesvekkende situasjoner.  

(Bakken, 2009). Klarer avsenderen å vekke disse følelsene hos mottakerne, kan det føre til at 

folk forandre mening og endrer sin oppfatning. (Andersen, 1995, s. 37). Bruken av pathos i 

denne debatten er omtalt i kapittel 5.4 i analysedelen.  Logos handler om det som er saklig og 

fornuftig. For politikere er det viktig at det er en sammenheng mellom liv og lære. I dag vil 

mediene lett få tak i informasjon som viser at politikeren lever et annet liv enn det 

vedkommende forfekter som politiker (Thomassen, 2013, s. 14). I denne debatten utgjør 

topoiene bestanddelene i logos, men siden denne analysen ikke går ut på å avdekke hvorvidt 

Vedums ytringer faktisk er reelle, vil jeg ikke legge vekt på logos.   

2.3 Inventio og topos 

Ifølge romerske og antikke retorikere ligger det en bestemt forestilling om talerens 

arbeidsprosess; det er nemlig fem distinkte faser som en taler går gjennom i sitt arbeid med å 

utforme og framføre en tale (Bakken, 2009, s. 22). Disse stammer fra Aristoteles’ Retorikken 

og blir beskrevet som fem hovedoperasjoner. Den første fasen er inventio, der taleren har i 

oppgave å finne innholdsmomenter til talen. Den andre er disposito, der taleren skal ordne 

sine innholdsmomenter i en bestemt rekkefølge. Den tredje fasen er elocutio, der taleren skal 

finne ord til å beskrive innholdsmomentene sine med, velge stil.  Barthes sier at de tre første 

operasjonene er de viktigste (1970, s. 68).  I memoria, den fjerde fasen, skal taleren lære seg 

talen utenat, i jakten på å overtale sine lyttere. Den siste fasen er actio, selve framførelsen av 
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talen. (Bakken, 2009, s. 22). Jeg skal nå se nærmere på fasen inventio, og hvorfor den ifølge 

Bakken ble viet mest oppmerksomhet i antikken. For Vedum er disse fasene mer flytende enn 

i en vanlig tale. I denne debatten vil både dispositio, memoria og inventio bli mindre relevante 

fordi taleren her ikke velger når han skal prate, og hva han skal prate om. Det er derfor 

vanskelig å finne en bestemt rekkefølge på innholdsmomentene, å kunne det utenat og å øve 

på å framføre fordi debatter også inneholder mye improvisasjon. Den viktigste fasen for 

Vedum blir dermed inventio, som jeg skal gå i dybden på nå.  

2.3.1 Topos 

Inventio blir av Bakken (2009) beskrevet som kunsten å finne overbevisende 

innholdsmomenter (s. 20). Barthes påpeker at det ikke handler om å finne opp argumenter, 

men snarere å oppdage dem. Alle argumentene eksisterer allerede, de må bare «gjenfinnes». 

(Barthes, 1970, s. 70). Denne prosessen hvor mulige perspektiver og argumenter overveies er 

en integrert del av det å argumentere retorisk (Gabrielsen, 2014, s.141). Gabrielsen sier videre 

at den verken pågår tilfeldig eller uten motiv, og er en prosess retorikeren er nødt til å være 

oppmerksom på (s.141). Det sentrale begrepet i antikkens inventio-teorier er topos. Topos (i 

flertall: topoi) betyr på gresk «sted» og ordet brukes i retorikkfaget metaforisk om et sted vi 

kan finne overbevisende innholdsargumenter. Når noe skal argumenteres for eller imot, må 

man ta utgangspunkt i de felles og allmenne synspunktene du deler med dem du henvender 

deg til. (Kjeldsen, 2006, s. 149). For å flytte samtalepartneren eller tilhøreren mot dette 

synspunktet, må du først møte ham på et «felles sted». Dette felles stedet kalles for topos.  

Topikken er den overordnede læren om disse stedene, mens de enkelte topoi er innholdet i 

topikken. (Gabrielsen, 2014, s.141). Topikken utgjør dermed kjernen i den retoriske inventio. 

Jonas Gabrielsen mener at å finne topoi er å betrakte en sak ut ifra en rekke foskjellige 

perspektiver, avhengig av hvilke av sakens aspekter og forhold det legges vekt på. Det er 

nemlig ikke slik at i en gitt sak, finnes det kun ett perspektiv og ett argument, det finnes 

utallige perspektiver og argumenter (Gabrielsen, 2014, s. 140). Disse argumentene finnes 

allerede, som Barthes sier, men de må bare oppdages. Maria Söderberg hevder at toposen blir 

et verktøy når vi snakker med andre. Diskusjonspunktene fungere som verktøy for fokusering 

og prioritering. Vi får da muligheten til å se et spørsmål fra flere perspektiver, overveie og 

gjøre bevisste valg. Topos kan også forstås om en møteplass. (Söderberg, 2017, s.47). Jeg 

mener derfor at dette er en av retorikkens viktigste deler, da det er denne fasen som styrer 

selve innholdet i hva som sies.  
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2.3.2 Topikken 

Aristoteles sier videre at inventio kan defineres som «kunsten å trekke ut den rette grad av 

overbevisning av ethvert emne» (Barthes, 1970, s. 25). Topikken er lettere sagt læren om 

topos, topos satt i system, og er en metodikk som en taler kan benytte seg av når man skal 

identifisere sakens mulige argumenter på en måte så alle sakens sider granskes for 

argumenter. Forsker og lektor i retorisk kommunikasjon, Jonas Gabrielsen mener at begrepet 

topikk er et av retorikkens mest diffuse begreper, og representerer ikke én entydig lære. Men i 

denne analysen skal jeg benytte med den heuristiske topikkforståelsen, som er den første han 

presenterer. Ordet heuristisk kommer fra gresk heuriskein, som betyr å «finne». Denne 

forståelsen ser på topikken som en metodologi til å finne stoff som kan brukes i argumenter. 

Tanken bak denne forståelsen av topikken er at den prosessen hvor taleren finner sitt stoff, 

kan systematiseres. Denne metodikken blir et system når taleren peker på et sted (topos) der 

man tradisjonelt henter stoff i forhold til tradisjonelle retoriske emner, og kan dermed få hjelp 

til å finne alle relevante aspekter ved en gitt sak (Gabrielsen, 2014, s. 142). Gabrielsen peker 

også på den kollektive forståelsen av topikken, der den ses på som en samling av faste 

elementer retoren kan bruke om igjen i tekster og taler fordi topoiene her er så alminnelige at 

de kan settes inn i forskjellige taler uten å tilpasses den aktuelle saken. Disse blir kalt loci 

communes.  

 

Aristoteles bruker toposbegrepet om to forskjellige typer topoi. Den første er spesifikke topoi, 

også kalt strukturelle topoi hos Kjeldsen (2006). For at taleren i sin behandling av et emne 

eller en sak ikke skal vandre tilfeldig i sin jakt på argumenter, har retorikken utviklet visse 

mentale kart eller huskelister som hjelper og dirigerer talen taleren i hans utforskning og 

søken etter de mest overbevisende argumentene. (Kjeldsen, 2006, s. 150). De spesifikke 

topoiene er dermed en samling av innholdsmessige steder, så man er kjent med alle de 

forskjellige «stedene» man kan lete etter argumenter. Gabrielsen kaller dette en toposkatalog, 

og i Aristoteles’ tid bestod disse topoiene av blant annet økonomi, krig, forsvar og lovgivning. 

(Gabrielsen, 2014, s.148-150). Den andre er generelle topoi, kalt allmenne topoi hos Kjeldsen 

og Bakken. Dette er topoi som kan anvendes i ethvert emne og i enhver sak. Disse 

representerer prinsipper som potensielt kan brukes som topos i alle saker og problemstillinger.  



14 

 

Grunnen til at topikken er helt sentral i retorisk argumentasjon er at retorikken alltid tar 

utgangspunkt i en konkret sak. Det er alltid et påtrengende problem i en retorisk situasjon, 

som jeg skal komme tilbake til i kapittel 3, som er sakens kjerne. Enhver sak kan generere en 

rekke premisser, som kan være topoi, og inngå et argumentasjonsforløp. Topikken blir da den 

prosessen hvor man finner, velger og etablerer hvilke premisser som skal inngå i argumentene 

(Gabrielsen, 2014, s.146-147). I følge Gabrielsen kjennetegnes praktiske argumenter ved at de 

består av to typer premisser: et saklig (på dansk: faktuelt) og et regelgivende. Dette hegner 

Stephen Toulmins argumentasjonsmodell, som baserer seg på at en påstand består av en 

«hjemmel» og et «belegg».  Gabrielsen saklige premiss tilsvarer «belegget» i 

argumentasjonsmodellen, mens det regelgivende tilsvarer «hjemmelen». Gabrielsen mener at 

det at det finnes to typer premisser i et hvert praktisk argument også har sammenheng med 

Aristoteles’ teori om to typer topoi. De to typene topoi kan utgjøre disse to typer av premisser. 

(Gabrielsen, 2014, s. 152-153). Et argument kan dermed være bygget opp av flere topoi eller 

premisser.  

2.3.3 Toposanalyse 

Når man skal finne topoi å bruke i en argumentasjonsrekke, tar man da utgangpunkt i en sak 

eller et emne og ser alle mulige perspektiver eller aspekter ved en sak for å finne 

innholdsmomentene man vil bruke i argumentene sine for å overtale sitt publikum. Vi har sett 

at for å finne et godt argument til talen eller innlegget sitt kan det hende man må ta 

utgangspunkt i flere ulike topoi. I et argument som fremsettes i en tekst, muntlig eller skriftlig 

kan man lett se at den inneholder en eller flere eksplisitte topoi, som man med en gang forstår 

ligger i argumentet når man hører eller leser innholdet. Men som vi har sett kan det også 

inneholde topoi som ligger implisitt i ytringen, som man kanskje ikke registrerer ved første 

øyekast. Det er dette som er hensikten med en toposanalyse: å få avkodet hvilke topoi som 

ligger på eksplisitt og implisitt i en ytring. Dermed går en toposanalyse nærmest motsatt vei 

av det en inventio-fasen gjør. I inventio skal man finne innholdsmomenter til talen sin, mens 

man ved en toposanalyse skal avdekke hvilke innholdsmomenter og topoi som er brukt i 

ytringene. Gabrielsen sier at dette er å sette opp en toposkatalog over en gitt debatt og regne 

ut hvilke fakta som preger debatten. Hvilke topoi går igjen? Og finnes det noe mønster i de 

argumentative strukturene som de forskjellige debattantene benytter seg av? (Gabrielsen, 

2014, s. 155). Topikken er et effektivt redskap, sier han, til å avdekke hvordan og hvorfor en 

gitt person eller gruppe velger å utdype en sak.  
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3 Tekst og kontekst 

 

3.1 Tekst 

Tekster er ytringer som deltakerne i en viss kultur gir en spesielt avgrenset status og verdi, der 

det i kulturen er utviklet visse tekstnormer som avgjør hvilke ytringer som skal gis tekstverdi, 

og hvordan slike tekster ordnes (Berge, 2003, s. 28)  

Michael Halliday definerer tekst som språk som er funksjonelt. Med funksjonelt menes 

ganske enkelt språk som gjør et eller annet arbeid i en eller annen kontekst, i motsetning til 

isolerte ord og setninger […] (Berge, 1998, s. 74). Han sier videre at vi kan kalle ethvert 

eksempel på levende språk som spiller en rolle i situasjonskonteksten, for tekst. Den kan være 

muntlig eller skriftlig, eller i hvilket som helst annet medium. Det viktige ved en teksts natur 

er at den i virkeligheten er laget av meninger selv om den ser ut til å være laget av ord og 

setninger. 

Meningene (i teksten) må selvfølgelig bli uttrykt eller kodet i ord og strukturer, og disse må 

igjen bli uttrykt – eller om man vil «omkodet» - i lyd eller i skrevne symboler. Den må kodes i 

noe for å kunne kommuniseres. (Halliday i Berge, 1998, s. 74) 

Ifølge Halliday kan vi rekonstruere en kontekst ut ifra teksten. Vi kan også si noe om 

sannsynlig språkbruk ut fra en gitt kontekst fordi det er systematisk forbindelse mellom tekst 

og kontekst (Berge, 1998, s. 38) 

 

Men hva skiller en muntlig tekst fra en skriftlig? 

 

Det er mulig å diskutere om muntlig og skriftlig verbalspråk er to modaliteter. Det 

lingvistiske systemet er det samme, men muntlig språk produseres ved hjelp av taleorganene 

og fanges opp hørselen, mens skriftlig verbalspråk produseres av tegn og leses med synet. 

Denne forskjellen i materialitet gjør noe med hvordan vi skaper mening. (Maagerø, 2014, s. 

27). Maagerø peker på at i muntlig tale er intonasjonen og stemmekvaliteten viktig. Vi kan 

utnytte potensialet i stemmekvaliteten ved å skille mellom høy og lav stemme, blid og sint og 

så videre. I tillegg er talespråket flyktig. Det som blir sagt, blir på en måte borte når det er 

sagt. Det forstås umiddelbart i situasjonskonteksten. Halliday sier at vi i en muntlig tekst 

reviderer teksten forløpende mens vi snakker (s. 27). Jonas Gabrielsen mener at den muntlige 

og den skriftlige kulturen handler om to ganske forskjellige logikker: to forskjellige måter å 

tenke og resonnere på. Den skriftlige kulturen begrunnes gjennom begreper og kategorier, 
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mens den muntlige kulturen begrunnes ved hjelp av personer og fortellinger. Skal man 

overbevise gjennom skrift, begrunner man argumentene gjennom abstrakte begreper. Han 

refererer til en muntlig tekst som en tale.  Skal man overbevise gjennom tale, begrunner man 

det ofte mer konkret. Da trekker man fram eksempler, historier og forankringer i den gitte 

situasjonen for å overbevise (Gabrielsen, 2010, s.30-31). Grunnen til dette er at publikummet 

i en tale skal forstå og begripe hva som sies – når det sies. Det er ikke plass til like mange 

poenger i en tale som i en skriftlig tekst. Gabrielsen mener at en god tale inneholder få 

poenger, men som til gjengjeld gjentas og utdypes. Da får publikum tid til å forstå talen 

underveis og mulighet for å kunne huske den (s.32-33). Det muntlige rommet er også et 

dynamisk rom. Derfor er spontanitet en viktig faktor i en muntlig tekst. Fremførelsen av en 

muntlig tekst handler i stor grad om å være forberedt, men å også være beredt på det 

uventede. Kunsten å uttrykke seg muntlig har mange fallgruver, men den byr også på mange 

fordeler. (Gabrielsen, 2010, s.33-42). I en muntlig tekst som denne er sjangeren godt etablert. 

Med sjangeren debatt følger det en lang rekke tekstnormer er relativt strenge, da det er veldig 

mye i en slik debatt som ikke er akseptabelt å si. Dette skal jeg snakke mer om i kapittel 3.4, 

sjanger.   

3.2 Den retoriske situasjonen 

Lloyd F. Bitzer mener det er innlysende at retorikk er situasjonell, og det betyr at en retorisk 

diskurs oppstår som en respons på en situasjon. En situasjonen er retorisk dersom den utgjør 

en sammensatt enhet av personer, hendelser, gjenstander og relasjoner og utgjør et faktisk 

eller potensielt påtrengende problem (Bitzer, 1968, s. 12). Han mente at et påtrengende 

problem er retorisk dersom situasjonen kan endres til det bedre. Dette påtrengende problemet 

fastsetter hvilket publikum taleren skal henvende seg til og hvilken forandring som skal 

oppnås. Bitzer understreker også at i enhver retorisk situasjon finnes minst et kontrollerende 

problem som fungerer som det organiserende prinsipp (s.13). I enhver retorisk situasjon 

finnes det tre konstituerende elementer; det påtrengende problemet, publikum, fordi de skaper 

forandring ved å påvirke beslutninger og handlinger, og de tvingende omstendighetene, som 

er med på å avgrense den retoriske situasjonen, f.eks. personer, hendelser, gjenstander. Bitzer 

mener at det er dette som styrer taleren. Situasjonen bestemmer hva som skal sies og hvordan 

det skal sies. Kommunikasjon får retorisk betydning av situasjonen på samme måte som et 

svar får betydning gjennom spørsmål. Den retoriske situasjonen kan ses på som at den 
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betrakter den retoriske talen som adekvate svar på situasjonens krav (Kjeldsen, 2006, ss. 78-

80).  

Som Bitzer sier, er det i enhver retorisk situasjon et påtrengende problem. I denne 

partilederdebatten er det påtrengende problemet elementært: Hvem skal styre landet de neste 

fire årene? Det er Stortingsvalg og det norske folk skal velge hvem de mener kan styre landet 

på best mulig måte fra 2017 – 2021. Vi skal velge 169 representanter, som igjen skal danne 

grunnlaget for hvilken regjeringssammensetning vi får. I teorien kan hvilket som helst parti få 

regjeringsmakten, men i praksis vet vi at det står mellom to blokker. Venstresiden med Rødt, 

Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og med Arbeiderpartiet i spissen mot høyresiden med 

Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet og Høyre i spissen, i tillegg til det 

selverklærte blokkauavhengige Miljøpartiet de Grønne i midten. Men i praksis står valget 

mellom om Erna Solberg får fire nye år som statsminister eller om Jonas Gahr Støre skal 

overta jobben. Senterpartiet har klatret mye på meningsmålingene siden forrige valg, og er nå 

spente på hvordan dette valget skal gå for dem. Vil de klare å komme seg ut av Liv Signe 

Navarsetes nedgangstid rundt forrige valg, og komme med i regjeringen til AP. Og i så fall, 

hvor mange mandater får de? Alle partiene er nå klare for noen måneder med intens valgkamp 

for å få flest mulig til å stemme på dem. Situasjonen blir retorisk fordi Senterpartiet mener at 

de kan endre den politiske situasjonen til det bedre, det vil si at de mener at de bedre kan styre 

landet. Denne retoriske situasjonens publikum er alle de stemmeberettigede i Norge, og de 

som stemmer ved skolevalg, og det er de debattantene retter seg mot i sine debattinnlegg. 

Retorikk krever alltid et publikum fordi retoriske henvendelser skaper forandring ved å 

påvirke beslutninger og handlinger hos personer som fungerer som formidlere av forandring 

(Bitzer, 1968, s.13). Den retoriske situasjonens tvingende omstendigheter er mange. Det går 

på alt fra hvilken sjanger dette er, og hvilke begrensninger det fører med seg, til hvilke andre 

som deltar i debatten og hvilke temaer som omhandles.   

3.3 Kontekst  

Hvorfor er konteksten viktig? 

 

Som Thomassen nevnte, har konteksten mye å si for en vellykket retorikk. Johan Tønnesson 

definerer kontekst som «den situasjon, det samfunn og de verdener som omgir, har omgitt 

eller kan tenkes å komme til å omgi teksten» (i Hågvar, 2007, s.30). Jan Svennevig definerer 

kontekst som den sammenheng eller de «omgivelser» en ytring inngår i (Svennevig, 2009, s. 
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143). Det omfatter ikke uten videre alt som omgir ytringen, men bare det som er relevant som 

bakgrunn for å produsere eller forstå den.  Kontekst er ikke bare hva som finnes i 

omgivelsene, men hva deltakerne velger som bakgrunn for en ytring. Dermed må kontekst bli 

representert for deltakerne som gjensidig bakgrunnskunnskap. (s.145). Michael Halliday sier 

at vi foretar gjetninger om språk på bakgrunn av konteksten samtidig som språket er med på å 

etablere konteksten. For å forstå språk i bruk må vi forstå og kunne beskrive denne konteksten 

som språkbruken er en del av (Berge, 1998, s. 37). Termene kontekst og tekst er aspekter av 

samme prosess. Det er tekst, og det er andre tekster som ledsager den, det vil si tekst som er 

«med», nemlig «kon-tekst». Forståelsen av hva som er «med teksten», er ikke bare det som 

blir sagt eller skrevet; Den inkluderer andre ikke-verbale aktiviteter, nemlig den totale 

rammen en tekst utfolder seg i. Med andre ord tjener den til å bygge en bro mellom teksten og 

situasjonen teksten oppstår i (Halliday i Berge, 1998, s. 69). En ytring trenger altså en 

kontekst for å bli meningsfull. Ytring og kontekst forutsetter dermed hverandre (Svennevig, 

2009, s. 144). Visse tekster er også preget av intertekstualitet. En tilsynelatende enkeltstående 

og avgrenset ytring inngår i en uendelig rekke av andre ytringer: Enhver politisk tale er på 

samme tid en oppsamling og reaksjon på tidligere politiske uttalelser, og en foregripelse av 

det kommende (Kjeldsen, s. 56). Det er vanlig å operere med tre typer kontekst; 

situasjonskontekst, kulturkontekst og tekstuell kontekst som er en viktig faktor og et verktøy i 

en tekstanalyse. 

3.3.1 Situasjonskonteksten  

Antropologen Bronislaw Malinkowski mente han, tillegg til kulturkonteksten, trengte en term 

som uttrykte tekstens totale omgivelser, inkludert de verbale omgivelsene og situasjonen 

teksten ble ytret i – og kom opp med termen situasjonskontekst i 1923 (Berge, 1998, s.70). 

Situasjonskonteksten består av et sett med deltakere som er engasjert i en kommunikativ 

oppgave i visse fysiske omgivelser gjennom et visst medium (Svennevig, 2009, s. 147). 

Maagerø beskriver det som en konkrete her-og-nå-situasjonen der mennesker skaper mening 

gjennom tekster (2014, s.70). Halliday deler situasjonskonteksten inn i tre såkalte 

«registervariabler». Disse tre variablene vil i enhver situasjon være avgjørende for språkbruken: 

Diskursens felt referer til hva som foregår, inkludert type aktivitet og emne3. Diskursens 

relasjon referer til de sosiale forbindelsene mellom dem som deltar i kommunikasjonen. Dette 

                                                 
3 Diskurs = tekst i kontekst (Hågvar, 2007, s.18) 



20 

 

kan spesifiseres gjennom status og makt, affekt (hvordan man forholder seg til det som foregår) 

og kontakt (hyppighet, varighet og intimitet i den sosiale kontakten). Den siste, diskursens 

mediering, refererer til hvordan språket brukes, for eksempel om kommunikasjon foregår 

muntlig eller skriftlig, og om språket brukes som en måte å handle på eller en måte å reflektere 

på (Berge, 1998, s. 37, 76-77) 

 

I denne partilederdebatten er situasjonskonteksten meget viktig. Skal man i det hele tatt se på 

Trygve Slagsvold Vedums debattinnlegg i denne partilederdebatten som ytringer og som 

gjenstand for en toposanalyse er det helt avgjørende at man har kjennskap til 

situasjonskonteksten. Denne aktuelle partilederdebatten fra 14. august 2017 er et ledd i en serie 

av partilederdebatter, og ytringene i denne debatten er bare noen få i en serie av mange ytringer. 

Vedum får ikke velge selv hvilke temaer han skal snakke om, noe som betyr at han ikke 

nødvendigvis snakker om det som er viktigst for han og Senterpartiets politikk. Temaene som 

debatteres er valgt ut på forhånd, og Vedum kan hovedsakelig kun ytre seg de gangene han får 

tildelt ordet av ordstyrerne (selv om han tok ordet to ganger). Men på den annen side kan dette 

også bety at Vedum må velge sine ord med omhu. Når et tema debatteres (for eksempel 

økonomi i dette tilfellet) er det hensiktsmessig for han å vinkle dette inn mot sitt partis politikk. 

Men i denne analysen er målet som sagt å finne ut hvorvidt topoiene som utkommer fra denne 

konkrete debatten er med på å konstituere en populistisk politisk profil for partiet, og jeg velger 

derfor å kalle summen av alle hans debattinnlegg for en muntlig tekst. Partilederdebatten er en 

multimodal tekst med mange avsendere, der jeg kun skal se på én av dem. Selv om denne 

muntlige teksten inngår i en multimodal tekst som er tv-sendt, har jeg valgt å se bort fra alt det 

multimodale som kommer fram på skjermen, som kroppsspråk, publikums reaksjoner og andre 

meddebattanters reaksjoner fordi de ikke er relevante for min toposanalyse.  

3.3.2 Kulturkonteksten 

Situasjonskonteksten er bare de umiddelbare omgivelsene. Det er også en bredere bakgrunn 

som teksten må tolkes ut fra. Malinkowski kom opp med termen kulturkontekst fordi han mente 

at det var nødvendig å beskrive noe mer enn de umiddelbare omgivelsene. For integrert i enhver 

lingvistisk samhandling, i enhver utveksling av konversasjon, ligger ikke bare de konkrete 

lydene og bildene som følger en spesiell hendelse, men også hele den kulturelle historien bak 

deltakerne, og bak de handlingene som de er engasjert i. Alt dette spiller en rolle i tolkningen 

av meningen (Berge, 1998, s. 70-71). Kulturkonteksten er kort sagt tekstens generelle, 
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kulturelle bakteppe. (Hågvar, 2007, s. 30). Halliday mener at dette er den mest generelle typen 

kontekst. Denne konteksten er kulturen generelt med alle de samhandlingsformer, institusjoner 

for samhandling, aktører, kunnskaper og ferdigheter som inngår i den (Berge, 1998, s.25). I 

denne aktuelle debatten kan man si at det i ytterste forstand si at aktørene er én mot én, det vil 

si partiene til venstre mot partiene til høyre. For Senterpartiets vedkommende er det et parti 

som har velgere over hele landet, som vi så i antall ordførere på landsbasis. De er et parti med 

ikke så stor, men med bred støtte i befolkningen. Som jeg nevnte i forbindelse med den retoriske 

situasjonen hadde partiet også klatret noe enormt på meningsmålingene siden sist valg, og 

kjempet nå for å få de stemmene de kunne få. Her i Norge har vi det også slik at vi har veldig 

mange partier som kjemper om stortingsplasser. Dette gjør at det er hele ni debattanter fordelt 

på underkant av to timer. Da sier det seg selv at taletiden til hver enkelt debattant ikke kan bli 

enorm. Statusen til denne muntlige tekstens sjanger er også med på å danne kulturkonteksten. 

Sjangeren debatt, eller i dette tilfellet, en partilederdebatt har endret seg mye siden sjangeren 

oppstod. Fra å være strengt formaliserte intervjuer uten journalister til å stille spørsmål der 

politikerne kun var talerør for sine partier, har denne sjangeren nå blitt et «sirkus» der 

politikerne fremstår som «seg selv» og må rette seg etter fjernsynet i stedet for at fjernsynet 

retter seg etter dem, og hvor å si noe feil kan få store konsekvenser. Denne sjangeren er 

ytterligere beskrevet i kapittel 3.4. Det er også verdt å merke seg at Vedum i denne 

sammenhengen er hele sitt partis ansikt utad, i tillegg til å være seg selv. Det hviler i denne 

situasjonen et enormt ansvar på hans skuldre. I min analyse av ytringene i denne debatten ser 

jeg på Vedums retorikk som hele Senterpartiets retorikk.    

3.3.3 Tekstuell kontekst og mediekontekst 

Den tekstuelle konteksten er de ytringene som går forut for den aktuelle ytringen, eller de 

tidligere tekstene i en kjede av tekster. I en samtale vil en ny replikk utgjøre en respons på 

forrige replikk, og dermed bli forstått som en reaksjon på den (Svennevig, 2009, s. 146).  

Foregående ytringer er en svært viktig kilde til kontekst og skaper klare begrensninger på hva 

som kan sies og når. Svennevig peker på den tekstuelle konteksten som en sirkel; der 

foregående ytringer skaper kontekst for å forstå nye ytringer, samtidig som de nye ytringene 

skaper kontekst for forståelsen av de foregående. (Svennevig, 2009, ss. 146-147) 

Den tekstuelle konteksten er nært knyttet til intertekstualitet. Kommunikasjon har i dag blitt, i 

motsetning til for eksempel i antikken, multi-medial. Kjeldsen (2006) sier at i 

teknologiseringen av kommunikasjonen er retoriske ytringer underkastet de forskjellige 
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medienes særtrekk, og retorikken må utføres innenfor rammene av disse medienes muligheter 

(s. 54).  Anders Johansen mener at fjernsynet som arena for politikk byr på muligheter. 

Kommunikasjonen skjer også ofte gjennom en koordinert bruk av mange forskjellige medier 

og kommunikasjonskanaler. I en fjernsynssammenheng blir forholdet mellom sak og person, 

form og innhold, forandret på ny. Sammen med ordenes meningsinnhold vil seeren alltid 

oppfatte et ansikt, et uttrykk, kroppsholdning, stemmebetoning. På fjernsyn er alltid det 

personlige ytre alltid med. Seerne oppfatter ikke bare hva det er tale om, men også den 

talendes holdninger til og følelse for det (Johansen, 2002, ss. 55-56). Ofte er det først og 

fremst kvaliteter ved det personlige nærvær som gjør inntrykk på oss. Vi merker at den 

talende virker nervøs, eller er altfor «glatt», og bedømmer det talte som mer eller mindre 

troverdig ut fra det (s.57). Dette er en viktig faktor som politikerne må ta hensyn til i dagens 

partilederdebatter. Men sjangeren «tv-sendt partilederdebatt» har endret seg med tiden. Dette 

skal jeg gå nærmere inn på nå.   

3.4 Sjanger  

Hva er en sjanger? 

Sjanger kan knyttes til konteksten. Når vi kommuniserer med andre, hersker det konvensjoner 

for måten vi kommuniserer på i akkurat den konkrete situasjonskonteksten. Slik er det fordi 

kommunikasjonssituasjoner gjentar seg når mennesker kommuniserer med hverandre. Folk 

knytter meninger og verdier til slike situasjoner, fordi disse konvensjonene har vist seg å være 

funksjonelle i disse situasjonene. Dette gjør at i en gitt situasjon vet vi at det finnes visse 

konvensjoner. Da vet vi hva vi kan vente oss, og kan selv reagere ut fra det (Maagerø, 2014, 

s.74). Disse forventningene gjør at sjanger kan defineres som et sett av normer for utforming 

av tekst. Dette fungerer på den ene siden som retningslinjer for den som produserer en tekst, 

og på den andre som et tolkningsmønster for den som tilegner seg teksten (Bakken, 2009, s. 

66). En sjanger oppstår dermed som en kontrakt mellom deltakerne i tekstkulturen og skaper 

bestemte forventninger (Bech-Karlsen, 2014, s. 51). Sjangrer er kulturspesifikke teksttyper 

som tjener forskjellige hensikter i samfunnet vårt, og som har bestemte komponenter som for 

eksempel særskilte begynnelser og avslutninger (Berge, 1998, s. 63). Hver sjanger har altså et 

sett med tekstnormer knyttet til seg.  
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En debatt, eller i ytterste forstand, en partilederdebatt kan betegnes som en egen sjanger. Fram 

til 1963 var det et forbud mot fjernsynsoverføring av debatter. Den første partilederdebatten 

ble sendt på NRK Radio i 1949, og da kunne de de ikke ta opp kontroversielle temaer, ifølge 

reglementet. Da måtte alt være strengt formalisert, og det var ikke snakk om at det var 

journalister som fikk oppgaven med å stille politikerne til veggs (Johansen, 2002, s. 22). 

Grunnen til dette var at da kunne sendingen komme til å «virke som en presentasjon av 

politikernes personligheter og som prøving av deres egenskaper» (s. 22). Politikken skulle 

dreie seg om sak og prinsipp. Etter at debatter begynte å bli sendt på fjernsyn fra 1963, mente 

Høyre-politiker Berte Rognerud at politikerne ikke bare lenger var navn og stemmer man 

hadde hørt. Nå hadde man på følelsen at man kjente dem. Politikerne blir på fjernsyn vurdert 

som «seg selv».  En tale kan fremføres som den er planlagt, under kontrollerte 

omstendigheter, mens debatt- og intervjusituasjoner inneholder et visst innslag av 

improvisasjon. Da kan man komme i fare for å forsnakke seg (Johansen, 2002, s. 23). Som 

tidligere nevnt, påpeker Maagerø at en muntlig tekst er flyktig, men det gjelder ikke i dagens 

mediesamfunn Politikerne slipper ikke unna mediefolket. Skulle de begå en tabbe, kan klippet 

også vises om igjen (og igjen og igjen) når det først er klart at en tabbe har blitt begått (s. 24). 

Partilederdebatten fra Arendal i 2017 ligger også på NRKs nett-spiller, og hvem som helst 

kan gå inn og se det når som helst.  

Johansen påpeker at i fjernsynet som politisk arena er det snarere slik at politikerne må 

innrette seg etter fjernsynet, ved å innfinne seg i situasjoner som er tilrettelagt for «godt 

fjernsyn» (s.239). Det er nå journalister som stiller politikerne til veggs. I partilederdebatten 

kan nærmest alle temaer tas opp til diskusjon. Det er lite som er tabu å snakke om lenger. 

Politikerne fremstår ikke bare som et talerør for sitt eget parti, de fremstår som seg selv. Det 

som ikke måtte skje før i tiden, skjer nå til en viss grad i politiske debatter. Det har nå også, i 

tillegg til det politiske aspektet, blitt en presentasjon av politikernes personligheter og 

utprøving av deres egenskaper. Politikk, som før kun skulle handle om sak og prinsipp, har 

gått over til å handle om så mye mer. Men da er det vel kanskje rett, som Åse Thomassen sier, 

at å vinne velgerne handler i stor grad om troverdighet og tillitt. «Ordene skal fremme den 

enes troverdighet på bekostning av motstanderen».  I ytterste forstand kan man si at 

politikerne får terningkast av mediene for hvem som er den dyktigste retorikeren, og hvem 

som klarer å fremstå som den mest troverdige politikeren, og ikke nødvendigvis hva innholdet 

i politikken er. Som nevnt i kapittel 3.1 – tekst, er tekstnormene innen denne sjangeren veldig 

strenge. Hvem som skal få ordet og taletid er strengt begrenset av både programlederne og 
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meddebattantene. Man kan heller ikke si hva man vil, når man vil. Som deltaker i denne 

tekstkulturen, må man opptre rolig og kontrollert, da dette sendes ut til hele folket.  
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4 Materiale og metode 

4.1 Materiale 

Da jeg skulle velge materiale for denne analysen, tenkte jeg at det var interessant å velge en 

tekst fra partilederdebatten som var i 2017, siden Senterpartiet gjorde det så bra i valget.  

Valget falt på den første av partilederdebattene, da jeg fant ut at denne hadde de mest 

interessante temaene for min analyse. Teksten jeg skal analysere er en transkripsjon av den 

første tv-sendte partilederdebatten under valgkampen i forkant av Stortingsvalget i 2017. 

Debatten gikk på NRK1 klokka 21:30 mandag den 14. august 2017, sendt fra Arendal. Dette 

var den førstepartilederdebatten, og åpnet på mange måter kampen om å nå velgerne. 

Programledere var Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen og den direkte tv-sendte 

debatten varte i 1 time og 32 minutter.  Alle de ni partilederne fra de største partiene var til 

stede under debatten. Beskrivelsen av sendingen lød på NRK sine nettsider: «I fire uker skal 

partilederne vinne din stemme. I kveld starter valgkampen i Arendal med direktesendt 

partilederdebatt, programledere Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen» (nrk.no, 2017). 

Debatten var inndelt tematisk i skatt, økonomi, arbeid og norske verdier. Spørsmålene som 

ble stilt fra programlederne varierte. Noen ganger fikk partilederne stilt direkte spørsmål om 

en sak de hadde uttalt seg om. Noen ganger var det som respons på et angrep fra en annen 

partileder, og noen ganger tok debattantene ordet selv. En kunne se en tendens til at de større 

partiene fikk mere taletid enn de små. Jeg transkriberte det Trygve Slagsvold Vedum sa under 

debatten. Jeg har også tatt med spørsmålene fra programlederne som ble stilt til Vedum. I 

tillegg har jeg tatt med det meddebattantene ytret som impliserte Vedum, og som han svarte 

på. Vedum fikk til sammen 7 minutter med effektiv taletid i denne debatten.  

4.2 Metode 

I denne oppgaven har jeg valgt å benytte meg av en kvalitativ metode i analysen av teksten. 

Silverman påpeker at styrken i slik kvalitativ forskning er muligheten til å studere fenomener som 

er utilgjengelige andre steder (2014, s.18).  Analysen består av fire steg.  I det første steget tar 

jeg utgangspunkt i Jonas Gabrielsens teorier om toposanalyse. I hans toposanalyse er målet å 

avdekke hvilke topoi som er brukt som innholdsmomenter i ytringene (Gabrielsen, 2014, s. 

155). Men jeg mener at Gabrielsen ikke presenterer noen analysemetode som gjør analysen 

effektiv og oversiktlig, og har derfor latt meg inspirere av Johan Tønnessons «Analyse av 
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tretti 17.mai-taler» og Andrea Othilie Rognans masteroppgave «En åpen og offentlig debatt 

for forskningsformidling?». Der vil jeg føre Vedums ytringer inn i et toposanalyse-skjema 

med tre kolonner, ytring, parafrase og topos. Denne er ytterligere beskrevet i kapittelet under, 

5.1. I denne analysen skal avdekke hvilke topoi jeg mener ligger implisitt og eksplisitt i 

ytringene. Det andre steget går ut på å gruppere topoiene sammen i toposgrupper etter 

meningsinnhold. Det tredje steget innebærer at jeg skal undersøke hver enkelt topoi for å angi 

hvilken grad av populisme den enkelte har med hensyn på populismekriteriene som er 

redegjort for i kapittel 1.4. I det fjerde og siste steget skal jeg analysere i hvilken grad 

pathosbruken appellerer til populisme. Der skal jeg avdekke alle topoi med innslag av pathos, 

for så å se hvilken gradering disse går under i populisme-graderingen, for å få et svar på 

problemstillingen.  

4.3 Validitet og reliabilitet 

Blant teorien jeg har presentert i kapittel 2 har jeg funnet få teoretiske tilnærminger til hva et 

topos konkret må inneholde. Aristoteles presenterer noen vinklinger og perspektiver en sak 

kan overveies ut fra som er sentrale innen topikken, men disse er som nevnt fra Aristoteles’ 

tid og er ikke nødvendigvis representative for dagens samfunn. Følgelig har jeg måttet 

gjennomføre denne analysen uten å ha noen «røde tråder» å gå etter. Dette resulterer i at dette 

blir min oppfatning av hvilke topoi som er bestanddelene i argumentene, ut fra hvilke 

perspektiver jeg mener en sak kan overveies. Denne analysen er på ingen måte med på å 

avdekke alt hva Senterpartiet står for. I dagens multimedie-samfunn er det veldig mange 

faktorer som spiller inn. Så en analyse som dette vil bare gi oss et lite innblikk i partiets 

politiske retorikk. Det finnes et stort antall arenaer for partiene til å promotere sin politikk på. 

Dette er snarere en mulighet til å se hvilke topoi Vedum benyttet seg av ved å bruke denne 

aktuelle partilederdebatten som arena for å spre sin politikk, og hvorvidt disse konkrete 

topoiene bidrar til å konstituere en populistisk profil for Senterpartiet i denne spesifikke 

debatten. En kan jo også spørre seg hvor fruktbart det er å velge en debattants innlegg i en 

partilederdebatt som gjenstand for en slik analyse. I en slik situasjon kan ikke deltakeren 

utfolde seg så fritt han vil. Rammene er strengt satt for ytringer i en slik kontekst og det er 

mange faktorer som bidrar til å påvirke hva som sies, som jeg var innom i kapittel 3.3 og 3.4. 

Temaene settes, som nevnt i kontekst-delen, i stor grad av ordstyrerne i debatten, 

programlederne. Hvilke topoi som omtales blir også styrt av de andre partilederne. Jeg må 
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understreke at formålet med denne analysen ikke er å finne ut om de argumentene og 

innleggene som framlegges er faktabaserte og har rot i virkeligheten.  
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5 Analyse 

5.1 Toposanalyse 

Målet med denne toposanalysen er å avdekke hva avsenderen sier både eksplisitt og implisitt 

med utgangspunkt i transkripsjonen fra partilederdebatten i Arendal 14. august 2017 (vedlegg 

1). Her har jeg som nevnt kun tatt med det Vedum ytret under debatten. For å avdekke hvilke 

topoi han benyttet seg av under debatten, har jeg benyttet meg av en skjematisk metode av 

toposanalyse, inspirert av Johan Tønnesson og Andrea Othilie Rognan. Jeg har tilstrebet å 

gjøre det hele oversiktlig ved å føre hele «talen» inn i et analyseskjema bestående av tre 

kolonner.  I kolonnen til venstre er alle ytringene av Vedum, med én ytring i hver rad. 

Debattinnleggene er inndelt etter ytringer der jeg mener det er hensiktsmessig å dele dem for 

forstå ytringens innhold. Den midterste kolonnen, parafrase, er hva jeg mener den samme 

ytringen er hvis den blir skrevet i klartekst. Den er min tolkning av hva ytringen inneholder. 

Den høyre kolonnen markerer hvilket topos eller hvilke topoi innholdsmomentene i ytringen 

er hentet fra.  

Tallverdiene fra 1 - 59 i venstre kolonne markerer ytringer som Senterpartiet kom med i 

denne partilederdebatten, det vil si Trygve Slagsvold Vedums ytringer. Bokstavverdiene fra  

 A – H markerer når det er bytte av tema i debatten, spørsmål fra programlederne eller 

ytringer fra andre debattanter som rettes til Vedum. 

Blå tabellrader markerer når det kommer et nytt tema i debatten. Lyseblå tabellrader 

markerer når det er spørsmål fra programlederne direkte til Vedum. Lilla tabellrader markerer 

at det refereres til hva en meddebattant sier. Jeg vil her konkret illustrere metoden jeg benyttet 

meg av i analysen.  Her kommer et utdrag fra debatten fra ytring 31 og 32:  

«- Vi tror at nasjonalstaten er den beste styringsramma. Mens for eksempel 

Høyre mener at EU er den beste styringsramma. At mer makt må flyttes ut 

av landet». (Vedum, nrk.no, 14. august 2017)   

 

 Ytring Parafrase Topos 

A AVGIFTER   
1. Siv Jensen velger jo 

tall veldig selektivt. 

Siv Jensen 

velger tall 

å vise til 

som passer 

henne best 

Siv Jensen presenterer ikke nødvendigvis fakta. 

  

Siv Jensen pynter på sannheten for å fremme sin egen 

sak. 
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Dette har jeg delt inn i to ytringer, som vist under. 

31 Vi tror at nasjonalstaten er den 

beste styringsramma 

At landet styrer sine 

egne interesser er den 

beste styringsramma.  

 

Vi vil styre landet på best 

mulig måte. 

 

Nasjonalstaten er den beste 

«måten» å styre landet på.  

 

Regjeringas styremåte er ikke 

den beste. 

Ytring 31, «Vi tror at nasjonalstaten er den beste styringsramma», har jeg i midtre kolonne 

parafrasert som «At landet styrer sine egne interesser er den beste styringsramma» 

Ytringen har jeg deretter avkodet til tre topoi i høyre kolonne. Disse topoiene er 

innholdsmomenter som ikke nødvendigvis ligger eksplisitt i teksten, men heller implisitt 

Noen av dem kommer klarest fram når ytringene har blitt avkodet. Ved å si at «vi tror at 

nasjonalstaten er den beste styringsramma», sier Vedum implisitt at: topos 1) Vi (i 

Senterpartiet) vil styre landet på best mulig måte. Topos 2 i denne ytringen sies eksplisitt; «Vi 

tror at nasjonalstaten er den beste «måten» å styre landet på». Topos 3 ligger mer implisitt i 

ytringen, og blir også adressert i neste ytring; Regjeringas styremåte er ikke den beste.   

32 Mens for eksempel Høyre mener 

at EU er den beste 

styringsramma. At mer makt 

skal flyttes ut av Norge 

Høyre mener at å la EU 

bestemme delvis over 

oss er den beste måten å 

styre landet på.  

Makten i Norge skal ligge hos 

det norske folk. 

 

Hvis vi blir medlem av EU, 

blir mer makt flyttet ut av 

landet.  

Høyre mener at vi skal la mer 

makt flyttes ut av landet. 

Høyre vil ikke det beste for 

landet. 

Her benyttet jeg meg av den samme metoden og kom fram til fire ulike topoi, som vist i 

kolonnen til høyre over. Der var det to topoi som lå eksplisitt i ytringen: topos 1) Hvis vi blir 

medlem av EU blir mer makt flyttet til av landet og 2) Høyre mener at vi skal la mer makt 

flyttes ut av landet. Jeg fant også to topoi som lå implisitt i ytringen: topos 3) Makten i Norge 

skal ligge hos det norske folk og 4) Høyre vil ikke det beste for landet. Det var denne metoden 

jeg benyttet meg av i alle Vedums ytringer fra debatten ligger som vedlegg 1. Etter å ha 

analysert alle ytringene fant jeg totalt 184 topoi. Av disse er det fire som forekommer to eller 

tre ganger. Det er også flere topos som er nærmest identiske, men som jeg har allikevel har 

beholdt i sin helhet. Den fullstendige toposanalysen ligger som Vedlegg 2. 
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5.2 Toposgrupper 

I analyseskjemaet er topoiene jeg har kommet fram til i analysen (vedlegg 2) fremstilt 

kronologisk etter når de ble ytret i debatten. Men for å få en bedre oversikt er det 

hensiktsmessig å fordele alle de 184 topoiene på toposgrupper. Topoiene er jo hvilke «steder» 

innholdsmomentene i talen er hentet fra, og toposgrupper er grupper av flere topoi som 

tematisk henger sammen. Topoiene innad i hver gruppe er da hentet fra «steder» som binder 

dem sammen innholdsmessig. Ved å sette disse inn i toposgrupper, kan man lettere få 

strukturert topoiene etter hvilke «steder» de omhandler, og hvor innholdsmomentene er hentet 

fra. Jeg har delt topoiene inn i åtte toposgrupper. Det er verdt å merke seg at mange av 

topoiene kan plasseres i flere toposgrupper samtidig. For eksempel kan toposen «Venstres 

avgiftspolitikk er ikke bra for landet» puttes både i toposgruppen økonomi og i gruppen 

opposisjonspartier. Men jeg har satt den under toposgruppen økonomi fordi den henviser til 

en bestemt avgiftspolitikk. Til sammenligning har jeg plassert en ganske lignende topos, 

«Venstre bør ikke ha innflytelse på avgiftspolitikken», i gruppa opposisjonspartier og ikke i 

økonomi fordi den ikke omtaler konkrete trekk ved avgiftspolitikken. Disse to nevnte topoi 

henger da ikke tematisk sammen. Derfor har jeg kategorisert hver topos i kun én gruppe, etter 

hvilket jeg mener den hører mest hjemme i. Alle toposgruppene har også fått undergrupper av 

topoi. Jeg skal nå beskrive de åtte toposgruppene jeg fant, der jeg vil beskrive hva gruppene 

inneholder, med undergruppene. Jeg velger å ikke presentere de konkrete topoi i hver gruppe 

her, da jeg skal gjennomgå alle i neste del av analysen, om populisme.  

5.2.1 Gruppeinndeling 

Toposgruppe 1 – «Politikk» inneholder topoi som handler om politikk generelt. Det er ikke 

snakk om politikken som blir ført av partiene på Stortinget nå, men topoi som er generelle 

betraktninger om hvordan politikk skal utøves i Norge. Denne har jeg delt i de to 

undergruppene politisk samarbeid, som inneholder topoi som «Når hele Stortinget jobber 

sammen, kan fantastiske ting skje» og generelle prinsipper i norsk politikk med topoi som 

«Politikere bør gjennomføre det de har sagt de skal gjøre» og «Norsk politikk bør fremme 

norsk næringsliv». Toposgruppe 2 – «Økonomi» inneholder topoi som omhandler landets 

økonomiske politikk, hvordan landets fordeling av goder og midler fungerer, men også statens 

innkreving av dette. Undergruppene her er skatter /avgifter og næringsliv.  
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I toposgruppe 3 – «Samfunn» er innholdsmomentene i talen hentet fra topoi som omhandler 

det norske samfunnet, hva som kjennetegner det og viktige samfunnsområder. Undergruppen 

Norge peker på trekk ved det norske samfunnet, og forståelse peker på forståelsen av dette 

samfunnet. Sentralisering og innvandring er også to viktige undergrupper. Den neste 

toposgruppen (4) har sammenheng med den forrige men omhandler «Folket» som bor i dette 

samfunnet. Hvordan er det norske folket satt sammen, og hvilke forskjeller finnes. 

Undergruppen alle er topoi som gjelder alle personer i samfunnet, mens undergruppene 

fattig/rik og folk/elite kan inneholde topoi som peker mot at dette folket er et mangfoldig 

folk. Et mangfoldig folk kan også føre til forskjeller mellom folk, som er den siste 

undergruppen.  

Toposgruppe 5 – «Norsk kultur / norske verdier» kan ha sammenheng med gruppa 

«Samfunn», da kulturen er med på å utgjøre samfunnet. Men dette er et tema som blir mye 

omtalt i debatten, og utgjør dermed et eget tema. Denne har følgelig fått de to undergruppene 

norsk kultur og norske verdier. Her finner vi innholdsmomenter i debattinnleggene som er 

hentet fra topoi som omtaler hva som er norske verdier og tradisjoner og hva avsender mener 

kjennetegner den norske kulturen. Toposgruppe 6 har jeg kalt «Opposisjonspartier». Den 

rommer alle topoi der Vedum retter kritikk mot de andre partiene på høyresiden. Det kan være 

mot partiledelse, utførelse av politikk eller deres holdninger, enten mot partiet eller 

privatpersoner. Partiene på høyresiden har fått sin undergruppe hver, og Siv Jensen har fått sin 

egen undergruppa, da det er rettet såpass mye kritikk direkte mot henne. En nærliggende 

toposgruppe er «Regjeringen», nummer 7, som har mange tematiske fellestrekk med den 

foregående gruppa. Men her er det topoi som omtaler regjeringen i sin helhet, og ikke de 

konkrete partiene, da den sittende regjeringen i 2017 bestod av to partier, med hjelp av to 

støttepartier. Denne har fått undergruppene samarbeid, hvor det snakkes om hvilke partier 

regjeringen samarbeider med, og gruppen kritikk, som inneholder topoi Vedum har sett på når 

han har skullet anklage eller kritisere regjeringen for den jobben de gjør nå. I tillegg er det 

også gruppen regjeringens «ofre», som er topoi hvor konkrete personer, grupper eller annet 

som har blitt «offer» for regjeringens politikk. Den siste gruppa er gruppe 8, kalt «Vi i 

Senterpartiet», som inneholder topoi Vedum benytter seg av for å konkret fortelle om hva 

partiet ønsker å gjøre dersom de kommer til makten. Undergruppa hva vil vi handler om hva 

partiet ønsker å gjøre med makten, mens undergruppa noe må endres inneholder topoi om 

politikk partiet vil utføre annerledes enn hvordan det utføres av den sittende regjeringen. Jeg 

fant som sagt 184 topoi i analysen min, og her er fordelingen etter å ha gruppert dem sammen:  
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Gruppe 1: Politikk    - 13 topoi 

Gruppe 2: Økonomi     - 15 topoi 

Gruppe 3: Samfunn    - 41 topoi 

Gruppe 4: Folket     - 26 topoi 

Gruppe 5: Norsk kultur / norske verdier   - 29 topoi 

Gruppe 6: Opposisjonspartier    - 28 topoi 

Gruppe 7: Regjeringen     - 20 topoi 

Gruppe 8: Vi i Senterpartiet    - 12 topoi 

 Totalt:       184 topoi 

Nå skal jeg gå over til å se i hvilken grad disse topoiene er med på å konstituere en populistisk 

politisk profil for Senterpartiet i denne aktuelle debatten. 

5.3 Analyse av toposgruppene  

For å finne ut om disse topoiene er med å skape denne populistiske profilen for Senterpartiet, 

representert ved Vedum, vil jeg nå se på i hvilken grad de kan sies å bidra til å skape appellere 

til dette. Jeg kommer til å benytte meg av uttrykkene «appellere til populisme» og 

«populistisk» i resten av analysen for å forenkle det hele.  Når man skal avgjøre om noe er 

populistisk eller ikke, er det vanskelig å karakterisere topoiene som «enten/eller». Derfor har 

jeg gradert topoiene i fire kategorier som tilsvarer grad av populisme:   

 Kategori 1: Ingen grad av populisme / nøytral   (forkortet POP0) 

 Kategori 2: Lav grad av populisme     (forkortet POP1) 

 Kategori 3: Middels grad av populisme    (forkortet POP2) 

 Kategori 4: Høy grad av populisme     (forkortet POP3) 

 

Jeg benytter meg av toposgruppene, som presentert i forrige avsnitt til å finne svaret på dette. 

Toposgruppene er, som selve toposanalysen, satt inn i et skjema for å være oversiktlige. Det 

er et skjema for hver toposgruppe. Skjemaene er inndelt i tre kolonner. Kolonnen til venstre 

viser Undergruppe av topos, der undergruppa er markert med fet skrift. Den midterste 

kolonnen er kalt topos, og inneholder de spesifikke topoiene knyttet til hver enkelt gruppe. 

Noen av beskrivelsene i den midtre kolonnen toposen er markert med fet skrift. Dette er for å 

gi en beskrivelse av den spesifikke undergruppen, og er ikke å regne som egne topoi, som her: 
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Fattig/rik Topoi som omtaler fattige og rike, og forskjeller 

mellom dem.  
 

Bare de rikeste har fått skattekutt. POP3 

Her beskriver kolonnen i midten med fet skrift undergruppen av topoi, som er plassert til 

venstre for den. Den høyre kolonnen indikerer graden av populisme denne aktuelle toposen 

har. Som nevnt i innledningen, er det fem indikatorer på at partiet beveger seg i populistisk 

retning jeg ønsker å se etter i denne analysen:   

1. Partiet ser på politikken som en maktkamp mellom «folket» eller «nasjonen», 

som en motsetning til «eliten» og arbeider for å redusere deres innflytelse.  

2. Partiet legger vekt på en nasjonal enhet knyttet til kultur og tradisjon. 

3. Partiet identifiserer seg med befolkingen utenfor hovedstaden og i distriktene, 

og setter følgelig opp «sentrum» mot «periferi» 

4. Partiet tar tydelige standpunkter, og reduserer kompliserte samfunnsforhold til 

enkle og direkte personforhold. 

5. Partiet har et standpunkt som avviker klart fra stortingsflertallet eller 

regjeringen, og mener dette representerer folkets vilje.  

Det er disse indikatorene jeg skal se etter når jeg nå skal løse denne oppgaven. Jeg vil nå 

gjennomgå samtlige topoi, og gradere dem fra POP0 (nøytral) til POP3 (høy grad) fortløpende 

i teksten. Etter hver toposgruppe, vil jeg oppsummere funnene og trekke fram noen eksempler 

fra hver undergruppe. Jeg vil også konkludere etter hver gruppe i hvilken grad denne aktuelle 

gruppa bidrar til å gi partiet en populistisk politisk profil. 

 

Toposgruppe 1: Politikk 
 

Undergruppe av 

topos 

Topos 

Samarbeid Topoi om politisk samarbeid generelt 

Det er bra når hele Stortinget jobber sammen. POP0 

Stortinget bør bli mer enige om ting på tross av ulike politiske 

standpunkter. 

POP1 

Når hele Stortinget jobber sammen kan fantastiske ting skje. POP0 

Vi klarte å legge prinsipper til side og få til noe bra.  POP1 

Generelle 

prinsipper 

Generelle prinsipper innen norsk politikk 

Norsk politikk bør fremme norsk næringsliv. POP3 

Norsk politikk bør fremme norske interesser. POP3 
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Norsk næringsliv må prioriteres til fordel for utenlandsk næringsliv. POP3 

Politikk som skaper forskjeller er et angrep på Norge. POP3 

Politikk som jevner ut forskjeller må satses på. POP2 

Det er viktig å forstå dagens samfunn. POP1 

Politikere bør gjennomføre det de har sagt de skal gjøre POP1 

I Norge er det mange politiske skiller. POP1 

Man må kunne stole på regjeringen. POP1 

 

Av 13 topoi i denne gruppa endte det på 4 av 13 med høy grad av populisme, mens det kun 

var én i kategorien POP2. Dermed fikk 8 av 13 topoi ingen eller liten grad av populisme. 

I undergruppen Samarbeid fant jeg to topoi som var nøytrale og ikke appellerte til populisme: 

«Når hele Stortinget jobber sammen kan fantastiske ting skje», appellerer ikke til populisme 

fordi det er snakk om at alle partiene jobber sammen. I generelle prinsipper fant jeg flere 

topoi i grad POP3, som «Politikk som skaper forskjell er et angrep på Norge». Her er det 

snakk om at det er et angrep på Norge, på nasjonen. Men jeg fant flest innen POP2, som kan 

tydes i retning av at denne toposgruppen appellerer i middels eller ingen grad til populisme.  

Resultatet i denne gruppa ble:  

 

 

Toposgruppe 2: Økonomi 

 

Undergruppe av 

topos 

Topos 

Skatter/avgifter Regulering av skatter og avgifter 

Det bør bli avgiftskutt på drivstoff. POP1 

Skattekutt skal gagne alle. POP3 

Vi skal ikke ha flere avgifter 

enn det som er nødvendig 

Topos forekommer to ganger, i 

ytring 7 & 8 (vedlegg 2) 

POP3 

POP3 

Flyseteavgiften var en unødvendig avgift. POP3 

Avgiftene i landet er for høye. POP3 

Venstres avgiftspolitikk er ikke bra for landet POP1 

Norges avgiftspolitikk fungerer ikke. POP3 

Skattekutt hos utenlandske bedrifter skal ikke gå på bekostning av 

norske. 

POP3 

POP0 POP1 POP2 POP3 

2 topoi 6 topoi 1 topos 4 topoi 
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Grande og Jensen finner opp avgifter vi ikke trenger. POP3 

Næringsliv Topoi om norsk næringsliv 

Unge arbeidstakere er en del av norsk næringsliv.  POP2 

De fleste unge jobber i handelsnæringa. POP0 

Unge folk er viktige for norsk næringsliv. POP0 

Unge folk bør få mindre skatteskjerpelser. POP1 

At noen satser på privat sektor kan gjøre det lettere for offentlig 

sektor. 

POP0 

I denne gruppa har 8 av 15 topoi graden POP3. I skatter/avgifter finner vi topoi med POP3, 

som «Skattekutt skal gagne alle», «Vi skal ikke ha flere avgifter enn det som er nødvendig» 

og «Grande og Jensen finner opp avgifter vi ikke trenger».  Disse topoiene tilsier at «eliten» 

skattlegger «folket», og «vanlige folk» blir ofre for skattepolitikken. I gruppa næringsliv, 

finner vi stort sett topoi med lav gradering av populisme, med «Unge folk bør få mindre 

skatteskjerpelser» med POP1 og blant annet «De fleste unge jobber i handelsnæringa» og «At 

noen satser på privat sektor kan gjøre det lettere for offentlig sektor», som har fått gradering 

POP0 fordi de er generelle betraktninger om næringsliv, allmenne topoi.  I denne toposgruppa 

ble resultatet:  

 

 

Toposgruppe 3: Samfunn 
 

Undergruppe av 

topos 

Topos  

Norge Topoi som omhandler trekk ved landet  

Norge er en nasjonalstat. POP3 

Hvis vi blir medlem av EU, blir mer makt flyttet ut av landet. POP3 

All makt over Norge skal ligge hos det norske folk. POP3 

Norsk kultur må løftes fram POP3 

Det vi er stolte av må løftes fram. POP2 

Norge er et fantastisk land Topos forekommer to ganger, i ytring 

38 & 39 (vedlegg 2) 

POP3 

POP3 

Norge er en nasjonalstat. POP3 

Man trenger å forstå Norge for å bo her. POP2 

Norge er et mangfoldig land. POP1 

Makten i Norge skal ligge hos det norske folk. POP3 

Norge er én nasjon.  POP3 

POP0 POP1 POP2 POP3 

3 3 1 8 
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Vi må kjempe for å beholde nasjonalstaten.  POP3 

Vi er én nasjon POP3 

Norske tradisjoner er viktig.  POP2 

Sentralisering Topoi som omhandler sentralisering av landet  
Norge er mer enn bare Oslo sentrum. POP3 

Landet skal ikke bare styres fra Oslo. POP3 

Makten i Oslo vet ikke nødvendigvis hva som er best for resten av 

landet.  

POP3 

Lokalmiljøer kan styre seg selv til en viss grad.  POP2 

Kommunesammenslåingen fører til at norske verdier trues. POP2 

Sentraliseringen er et angrep på norske verdier. POP3 

Forståelse Topoi om forståelse av det norske samfunnet 
Det er viktig å ha forståelse av det norske samfunnet. POP0 

Forståelse av den norske kulturen skaper trygghet. POP1 

Forståelse av den norske kulturen skaper rammer. POP1 

Det er viktig å kjenne sin egen kultur. POP1 

De som vokser opp trenger kjennskap til kristendommen. POP0 

Kjennskap til Norges historie er viktig for å forstå dagens samfunn POP1 

Å lære om kristendommens innflytelse på samfunnet er en viktig 

faktor for forståelse. 

POP1 

Innvandring Innvandring til Norge 
Vi kan ikke slippe inn alle her i landet. POP2 

Innvandringspolitikk skal helst være så lite konfliktfylt som mulig. POP1 

Innvandringspolitikken må være ansvarlig for å forhindre konflikter. POP1 

Innvandringspolitikken har vært ute av kontroll tidligere. POP2 

Vi fikk kontroll over innvandringen med et nasjonalt forlik. POP0 

Det er en stor jobb å lykkes med integrering POP1 

Vi må ha kontroll på hvor mange som kommer inn i landet. POP2 

Alle kan ikke slippe inn i landet. POP2 

Alle som kommer til landet må integreres. POP3 

For å lykkes med integrering må vi ha kontroll. POP1 

Innvandringspolitikken må være ansvarlig og anstendig POP1 

Å lykkes med integrering er viktig. POP2 

Vi må lykkes med integrering. POP2 

Av 41 topoi i denne gruppa var det 16 som var POP3, 11 som var POP2, 11 som var POP1 og 

tre som var nøytrale. I undergruppa Norge er det uten tvil er flertall av topoi i populistisk 
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retning. Her kan flere av de som er POP3 direkte knyttes opp mot «Norge som nasjonalstat», 

«Norge som én nasjon» og at «makta i Norge skal ligge hos folket». Dette appellerer direkte 

til det norske folkedypet og får dermed graden POP3. I gruppa sentralisering finner vi topoi 

som handler om at «eliten i Oslo», som Kristin Clemet kalte det, sentraliserer resten av landet 

og ikke tar hensyn til lokalmiljøene. I gruppa forståelse finner vi topoi om hvor viktig det er å 

ha forståelse om det norske samfunnet. Disse har stort sett fått POP1, da disse er delvis 

generelle betraktninger. Gruppa innvandring spiller på dette med at Norge er én nasjon, og i 

utstrakt forstand at vi må få forsiktige med å ta inn for mange innvandrere fordi vi er en 

nasjonalstat. Men vi finner topoi som sier at «vi må lykkes med integrering» og at «alle som 

kommer hit skal integreres». Derfor mener jeg disse ikke peker i noe stor grad av populistisk 

retning, da det virker som om at partiet vil integrere innvandrere når de først har kommet hit.  

Resultatet i denne gruppa ble:  

 

 

 

Toposgruppe 4: Folket 
 

Undergruppe av 

topos 

Topos  

Alle Dette gjelder alle i samfunnet  

Man trenger å kunne ha forutsigbarhet.  POP0 

Folket har gjort en god jobb. POP2 

Å holde ved norske verdier skaper trygghet. POP1 

Folk som har gjort en god innsats må takkes. POP2 

Folket gjorde en god jobb med å bygge barnehager. POP0 

Det norske folket må ikke være naive.  POP1 

Man skal føle seg trygg i det norske samfunnet. POP2 

Fattig/rik Topoi som omtaler fattige og rike, og forskjeller mellom dem.  
Bare de rikeste har fått skattekutt. POP3 

Vanlige folk har fått flere avgifter. POP3 

Forskjellene på fattig/rik har økt under den siste regjeringa POP3 

Mer skatt til norske bedrifter går ut over unge arbeidstakere. POP2 

Folk /elite Topoi om at det finnes sosiale forskjeller mellom folk  
Vi har hatt tradisjon for å ikke la eliten bestemme alt.  POP3 

Folket har vist gjennom folkeavstemning at vi ikke bøyer oss for 

øvrigheten. 

POP3 

I Norge bøyer vi oss ikke for øvrigheten.  POP3 

POP0 POP1 POP2 POP3 

3 11 11 16 
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Folket har vist at norske verdier er viktig POP3 

Makten i Oslo vet ikke nødvendigvis hva som er best for resten av 

landet.  

POP3 

Å ha respekt for det lokale folkestyret er en grunnleggende norsk 

verdi. 

POP3 

I Norge har likhet vært en tradisjon. POP2 

Forskjeller 

mellom folk  

Topoi som diskuterer forskjeller mellom folk -  
Det skal ikke være forskjeller mellom folk. POP2 

Det har vært en fordel at vi har hatt små forskjeller. POP1 

Det er hensiktsmessig å utjevne forskjeller mellom folk. POP2 

Forskjellene mellom folk kan reduseres ved å la folk ha den samme 

referanserammen.  

POP2 

Når innvandringspolitikken kommer ut av kontroll skapes det 

motsetninger.  

POP2 

Vi må unngå motsetninger og ulikheter her i landet POP3 

Motsetninger fører til rasisme. POP1 

Skole er viktig for å utjevne forskjeller POP1 

I denne toposgruppa fant jeg 10 av POP3, 9 av POP2, men bare 7 topoi med POP1 og POP0. I 

undergruppen alle fant jeg to nøytrale topos, deriblant «Man trenger å kunne ha 

forutsigbarhet». Jeg fant også flere med middels grad av populisme, deriblant topoiene 

«Folket har gjort en god jobb» og «Folket som har gjort en god jobb må takkes». Her er det 

om å snakke direkte til «folket», og takke dem for deres innsats. I undergruppene fattig/rik og 

folk /elite finner jeg tematikk som nærmest har blitt et varemerke for Senterpartiet. Topoiene 

«Bare de rikeste har fått skattekutt» og «Vanlige folk har fått flere avgifter», sammen med 

toposen «Forskjellig på fattig/rik har økt under den siste regjeringa», mener jeg er å betrakte 

som populisme. Disse tre har fått POP3 fordi de peker på at det er folket, vanlige folk, som 

har måttet lide økonomisk på bekostning av de rike, eliten. Dette er helt klart også tydelige 

standpunkter, og symboliserer denne «maktkampen» mellom eliten og folket.  I folk/elite-

gruppa finner vi også noe lignende, der det er snakk om topoi som handler om at folk i Norge 

ikke bøyer seg for øvrigheten. Toposen «Makten i Oslo vet ikke nødvendigvis hva som er best 

for resten av landet», spiller nærmest direkte på punkt 1 og 2 i populismeredegjørelsen, der 

det er snakk om at det er «folk», i motsetning til «eliten» og at makten ikke skal 

byråkratiseres.  Resultatet i denne gruppe ble slik:  

POP0 POP1 POP2 POP3 

1 6 9 10 
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Toposgruppe 5: Norsk kultur /norske verdier 

 
Undergruppe av 

topos 

Topos  

Norske verdier Topoi om norske verdier og tradisjoner  

Å holde på tradisjonene er en norsk verdi. POP2 

Å ikke bøye seg for eliten har vært en norsk verdi. POP3 

Alle bør gå på den samme skolen for å få den felles referanserammen POP1 

Nasjonalstaten er en norsk verdi. POP3 

I den norske nasjonalstaten skal alle ha de samme referanserammene.  POP3 

Troa på at vi er én nasjon er en norsk verdi.  POP3 

At makten ligger hos folket er en norsk verdi. POP3 

De som vokser opp her trenger kjennskap til kulturen. POP2 

Skolegudstjeneste er en tradisjon her i landet. POP2 

Skolegudstjeneste kan bidra til at skoleelever forstår Norge. POP0 

Norsk kultur Topoi om trekk ved den norske kulturen  

Det kommer stadig nye kulturer her i landet. POP0 

Vi må være stolte av den norske matkulturen. POP3 

Norsk matkultur er en viktig verdi. POP2 

Vi må være stolte av språket vårt. POP3 

Norsk språk er en del av norsk kultur. POP1 

Norsk kultur må løftes fram POP2 

Vi har noe å være stolte av her i landet. POP1 

Vi må være stolte av naturen vår.  POP3 

Vi må være stolte av maten vår POP3 

Språket vårt kan vi være stolte av POP3 

Vi kan være stolte av historien vår POP3 

Kulturarven er en viktig del av kulturen vår. POP1 

Kristendommen er en del av vår kulturarv. POP1 

Skoleelever bør gå på gudstjeneste. POP0 

Kristendommen har vært viktig i vår historie. POP1 

Det er viktig å ha kjennskap til kristendommen POP0 

Kristendommens forkynnelse er ikke primært i den norske skolen. POP0 

Søndager har historisk sett vært hellige. POP0 
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Kristne helligdager er en del av vår kulturarv. POP1 

I denne gruppa har hele 12 av topoiene gradering POP3, men det er også den gruppa som 

inneholder flest «nøytrale» topoi. Av de 12 som har gradering POP3, finner vi topoi som 

handler om å være stolte av ting her i landet, topoi som appellerer til «nasjonalfølelsen»: «Vi 

må være stolte av naturen /maten vår» og «Nasjonalstaten er en norsk verdi». Dette er den 

gruppa med flest topoi på de to minst populistiske graderingene. Topoiene «Skolegudstjeneste 

kan bidra til at skoleelever forstår Norge» og «Søndager har historisk sett vært hellige» peker 

verken på «folk» eller «elite», de er bare betraktninger, og får derfor POP0. Går vi et steg 

opp, på POP1, finner vi «Kristne helligdager er en del av vår kulturarv», som jo kan sies å 

omhandle noe av det samme, men den peker på «vår» (folkets) kulturarv, og får dermed 

POP1. Dermed ble resultatet av denne gruppa:  

POP0 POP1 POP2 POP3 

5 8 4 12 

 

 

Toposgruppe 6: Opposisjonspartier 

 

Undergruppe av 

topos 

Topos 

Fremskrittspartiet Kritikk rettet mot Fremskrittspartiet 
FrP bør ikke sitte i regjering  POP3 

FrP tenker at Norge bare er Oslo sentrum. POP3 

FrP har et stort problem som parti POP1 

FrP tenker ikke på hva som er utenfor Oslo sentrum. POP3 

FrP og Venstre bør ikke ha innvirkning på regjeringen. POP1 

FRP Siv 

Jensen 

Kritikk rettet mot Siv Jensen spesifikt.  

Siv Jensen presenterer ikke nødvendigvis fakta. POP1 

Jensen pynter på sannheten for å fremme sin egen sak. POP2 

Jensen lovet å fjerne «alle» bompenger, men innførte nye 

bompengeprosjekter 

POP2 

Siv Jensen holder ikke løfter Topos forekommer tre ganger, i 

ytring 2, 3 & 4 (vedlegg 2) 

POP2 

POP2 

POP2 

Jensen bør ikke være finansminister. POP2 

Jensen lovet avgiftskutt på drivstoff POP2 

Jensen har ikke gjennomført det hun sa hun skulle. POP1 

Venstre: 

 
Kritikk mot Venstre  
Venstre har hatt en kamp mot å fjerne søndag og andre helligdager. POP1 
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Venstre bør ikke ha innflytelse på avgiftspolitikken.  POP1 

Venstre opptrer historieløst og bidrar til å minske forståelsen. POP1 

Høyre Kritikk mot Høyre 

Det Høyre og Frp har gjort er feil. POP2 

Høyre og Frp driver med populisme. POP3 

Høyre vil ikke det beste for landet. POP3 

Miljøpartiet De 

Grønne 

Kritikk av MDG 

MDG mener det går helt fint å slippe inn alle innvandrere.  POP3 

Det går dårlig hvis MDG kommer til makten. POP1 

KrF  Knut 

Arild 

Hareide 

Kritikk av KrF, Hareide ble spesifikt nevnt 

Hareide mener at regjeringa ødelegger for distriktene.  POP3 

Hareide støtter de partiene han er imot POP1 

Hareide gjør noe annet enn det han sier. POP2 

Det Hareide gjør er helt uforståelig.  POP0 

Hareide må bestemme seg for hva han egentlig vil.  POP1 

Hareide har en sterk kristen tro, og det kan Sp lage humor av. POP0 

Denne gruppa inneholder topoi som handler om kritikk av andre partier /politikere. Den 

inneholder ikke et overveldende flertall av POP3, og har 7 stykker som faller under denne 

kategorien, som «FrP tenker at Norge bare er Oslo sentrum», «MDG mener det går helt fint å 

slippe inn alle innvandrere» og «Hareide mener at regjeringa ødelegger for distriktene». Disse 

hører til den populistiske tankegangen om «elitens» makt og forskjellen mellom sentrum og 

periferi. De innebærer også et tydelig politisk standpunkt om at distriktene er viktige for 

landet. Gruppa inneholder også topoi som får gradering POP1 fordi de er kritiske til de som 

sitter ved makta, men sier ikke så mye konkret om hva de gjør feil, som «Det går dårlig hvis 

MDG kommer til makten», «FrP har et stort problem som parti» og «Siv Jensen presenterer 

ikke nødvendigvis sannheten». Resultatet i denne gruppa ble: 

POP0 POP1 POP2 POP3 

2 9 10 7 

 

 

Toposgruppe 7: Regjeringen 
 

Undergruppe av 

topos 

Topos 

Samarbeid Topoi om hvem regjeringen kan samarbeide med 
FrP og Venstre bør ikke ha innvirkning på regjeringen. POP1 

Regjeringen har blitt nødt til å følge Venstres avgiftspolitikk. POP1 
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FrP og Venstre har fått med seg regjeringen på å øke dieselavgiftene.  POP2 

Kritikk Topoi som kritiserer regjeringens politikk og arbeid 
Dagens regjering har gjort drivstoff historisk dyrt. POP2 

Avgiftspolitikken til den sittende regjeringen er feilslått. POP3 

Regjeringens avgiftspolitikk er ugunstig for landet. POP3 

Dagens regjering prioriterer utenlandsk næringsliv   POP3 

Regjeringens økonomiske politikk er feilslått. POP2 

Regjeringen må tenke nytt. POP1 

Regjeringas styremåte er ikke den beste. POP1 

Hareide har kritisert regjeringa på mange områder.  POP2 

Høyre mener at vi skal la mer makt flyttes ut av landet. POP3 

Regjeringens 

«ofre» 

Topoi der noe/noen blir satt i en offerposisjon 
Regjeringens avgifter gjør økonomien trangere for unge. POP3 

Regjeringens avgiftspolitikk førte til at Rygge flyplass måtte legges 

ned.  

POP3 

Regjeringen vil ikke det beste for landet. POP1 

Regjeringen vil fjerne makta bort fra de folkevalgte og over til EU. POP3 

Regjeringen angriper norske verdier. POP3 

Regjeringen legger for lite opp til å utvikle norsk næringsliv. POP2 

Regjeringens sentraliseringspolitikk har ikke respekt for folkestyret. POP3 

Regjeringen kjemper mot nasjonalstaten POP3 

I motsetning til gruppa «Opposisjonspartier» handler denne mer om regjeringen, og hva 

regjeringen utøver. Her er det et klart flertall av POP3. Hele 10 av 20 fikk dette. Topoiene 

«Regjeringens avgifter gjør økonomien trangere for unge», «Regjeringens avgiftspolitikk 

førte til at Rygge flyplass måtte legges ned» og «Regjeringens sentraliseringspolitikk har ikke 

respekt for folkestyret» gjør de kompliserte samfunnsforholdene til enkle og direkte 

personforhold, som at unge får det trangt økonomisk eller at en flyplass måtte legges ned. Det 

er også topoi med POP1 som kritiserer regjeringa, som «Regjeringa må tenke nytt» og 

«Regjeringas styremåte er ikke den beste». Disse har fått lav grad fordi de kritiserer den 

sittende regjeringa, men det er kun generelle betraktninger uten noen tydelige referanser til 

hva det er snakk om.  

Resultatet i denne gruppa ble:  

POP0 POP1 POP2 POP3 

0 5 5 10 
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Toposgruppe 8: Vi i Senterpartiet 
 

Undergruppe av 

topos 

Topos 

Hva vil vi? Hva ønsker SP å gjøre med landet 
Vi vil styre landet på best mulig måte. POP1 

Nasjonalstaten er den beste «måten» å styre landet på.  POP3 

Jeg elsker den norske matkulturen. POP2 

 Vi må kjempe for å beholde nasjonalstaten. POP3 

 Vi ønsker folk velkommen til landet vårt. POP1 

 Å satse på fellesskolen kan utjevne forskjeller.  POP1 

Noe må endres Hva mener Senterpartiet må endres i dagens politikk 

 Avgiftspolitikken i Norge må endres. POP2 

Vi skal ikke ha flere avgifter enn det som er nødvendig. POP2 

Landet trenger en ny avgiftspolitikk. POP2 

Vår politikk utjevner forskjeller. POP3 

Skattepolitikken kan brukes til å utjevne forskjeller.  POP2 

Senterpartiets innvandringspolitikk er ansvarlig og anstendig. POP2 

I denne gruppa med få topoi har alle 12 en grad av populisme. Denne gruppen inneholder 

topoi som er ganske konkrete på hva Senterpartiet vil, og hva som må endres. Av de tre som 

har fått POP3 er det som handler om «nasjonalstaten», mens en topos, «Vår politikk utjevner 

forskjeller», snakker til «folket» om at forskjellene skal utjevnes. Noen av de med POP2 er 

«Jeg elsker den norske matkulturen», som er et enkelt og direkte personforhold, men 

inneholder ingenting om andre standpunkter enn regjeringa eller maktkamp. «Vi skal ikke ha 

flere avgifter enn det som er nødvendig» har også fått POP2 fordi den tar et tydelig politisk 

standpunkt. Toposen «Å satse på fellesskolen kan utjevne forskjeller» har fått POP1 og ikke 

POP0 fordi den er en generell betraktning, men den peker til en viss grad på å utjevne 

forskjellene:  

Resultatet i denne gruppa ble:  

POP0 POP1 POP2 POP3 

0 3 6 3 
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En analyse av graden av populisme i disse topoiene gav meg følgende resultat:  

 

POP0: Ingen grad av populisme / nøytral  16 topoi  8,7 % 

POP1: Lav grad av populisme   51 topoi  27,7 %  

POP2: Middels grad av populisme   47 topoi  25,5 % 

POP3: Høy grad av populisme   70 topoi  38,1 % 

 

Totalt:       184 topoi 

 

I denne analysen av grad av populisme i topoiene har jeg sett en tendens til at de peker i 

retning av en populistisk politisk profil. Som vi ser i figuren over er det en overvekt av topoi 

som har en grad av populisme. Kun 16 av 184 var helt nøytrale, og falt ikke under denne 

kategorien. Hele 38,1 % av de topoiene jeg avdekket i analysen hadde høy grad av populisme, 

det vil si en høy grad av det jeg teoretisk presenterte som en populistisk profil. Ifølge dette 

resultatet har prosessen hvor Vedum har funnet, valgt og etablert premissene for argumentene 

han har brukt i denne debatten inneholdt en god porsjon topoi basert på en populistisk 

tankegang. Ved å legge stor vekt på innholdsmomenter med topoi som omhandler samfunnet, 

norske verdier, norsk kultur og opposisjonspartier, har han, i denne analysen, bidratt til å 

bringe partiet et steg nærmere en populistisk politisk profil. Dette er toposgrupper som går 

igjen i hans ytringer. Men har han benyttet seg mye av pathos som en strategi? 

5.4 Topoienes innslag av pathos 

Nå har jeg sett på i hvilken grad disse topoiene utgjør en populistisk politisk profil for 

Senterpartiet. Nå skal jeg gjennomgå den andre delen av analysen, å se hvorvidt Vedums bruk 

av pathos i denne debatten er med på å skape denne profilen. I dette avsnittet vil jeg derfor 

trekke fram flere eksempler på bruk pathos i debatten, presentert gjennom de ulike topoiene jeg 

har funnet i toposanalysen. Jeg skal ikke gjøre som i avsnittet over, og gå gjennom hver eneste 

topos og gradere det etter grad av pathos, men bare trekke fram de som går under denne 

kategoriseringen. Jeg vil finne alle av de 184 topoiene som har innslag av pathos,fremlegge 

alle, men bare bruke noen av dem som eksempel. Min underproblemstilling i denne 

analysedelen blir kort sagt: når en topos inneholder appellformen pathos, kan den da være med 

på å underbygge Senterpartiets eventuelle populistiske profil? Som jeg var innom i teoridelen, 

kan det skapes troverdighet for avsenderen eller publikum kan bli overbevist når talen setter 

dem i en viss sinnsstemning. Følelsene får da innvirkning på hvordan mennesker vurderer en 
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sak. Men som Jonas Bakken understreker, overtalelse handler ikke bare om at mottakerne skal 

bli enige i det vi sier; i de aller fleste tilfeller vil vi også at de utføre en aktiv handling. Og i 

denne debatten er den handlingen Vedum vil at tilhørerne skal gjøre å stemme på Senterpartiet. 

Det er som sagt to strategier for å vekke en bestemt følelse hos mottakeren:  

1. Å selv gi uttrykk for den følelsen man ønsker at mottakeren skal fylles av 

2. Å presentere publikum for en type situasjon som normalt vekker denne følelsen 

(detaljerte skildringer av følelsesvekkende situasjoner)   

Aristoteles snakker også om noen konkrete sinnsstemninger eller følelser avsender lede 

publikum inn på i sin søken etter å overbevise dem. Noen av disse er sinne, medlidenhet, 

glede, frykt, misunnelse, vennskap, takknemlighet og skam. (Aristotelels, 2006, Bok II) 

 

I toposgruppen politikk fant jeg to topoi som appellerer til følelsene; «Politikk som skaper 

forskjeller er et angrep på Norge» og «Man må kunne stole på regjeringen». Disse to handler 

om at det er et «angrep» på Norge og skal vekke sinnet til tilhørerne. I toposgruppen økonomi 

fant jeg også to topoi med pathos i seg: «Skattekutt skal gagne alle» og «Skattekutt hos 

utenlandske bedrifter skal ikke gå på bekostning av norske». Her blir publikum presentert for 

en situasjon som vekker følelser fordi noen må lide på bekostning av andre. I toposgruppen 

samfunn fant jeg tre topoi; hvor ett skal appellere til glede og stolthet «Norge er et fantastisk 

land», og to som skal appellere til sinne, der publikum presenteres for en situasjon: «Hvis vi 

blir medlem av EU, blir mer makt flyttet ut av landet.» og «Sentraliseringen er et angrep på 

norske verdier» I toposgruppen folket er det seks topoi som vekker publikums følelser, der tre 

av dem presenterer publikum for detaljerte situasjoner og skaper medlidenhet med de som er 

rammet: «Vanlige folk har fått flere avgifter», «Bare de rikeste har fått skattekutt» og «Mer 

skatt til norske bedrifter går ut over unge arbeidstakere». Vi finner også på den andre enden 

av følelsesskalaen toposen «Folket har gjort en god jobb», som gir uttrykk for en glede.   

Det er også to resterende topoi 

med innslag av pathos:  

 

Motsetninger fører til rasisme  
Vi har hatt tradisjon for å ikke la eliten bestemme alt  



46 

 

Norsk kultur/norske verdier har et sterkt innslag av pathos. Av de 7 topoiene jeg fant som 

inneholder pathos, er alle gradert til POP3. Vi finner topoi hvor Vedum gir uttrykk før en 

stolthetsfølelse over kulturen og landet vårt med topoi som «Vi må være stolte av den norske 

matkulturen og «Vi må være stolte av naturen vår». Det er også en topos som skal appellere 

til sinne blant folket: «Å ikke bøye seg for eliten er en norsk verdi». De resterende topoiene i 

gruppa er:  

 

 

I toposgruppa Opposisjonspartier fant jeg 7 topoi med innslag av pathos. Der er tre som er 

rettet mot FrP og at de har lovet noe de ikke har overholdt, der blir publikum presentert for en 

situasjon som vekker en negativ følelse; «Jensen lovet å fjerne alle bompenger, men innførte 

nye bompengeprosjekter». Det blir også presentert at Fremskrittspartiet ikke bryr seg opp 

andre enn de i Oslo «FrP tenker ikke på hva som er utenfor Oslo sentrum». Vi finner også en 

topos som presenterer publikum for en konkret situasjon: «MDG mener det går helt fint å 

slippe inn alle innvandrere». De resterende topoi i denne gruppa er: 

Jensen lovet avgiftskutt på drivstoff   
Venstre opptrer historieløst, og bidrar til å minske 

forståelsen.  

Høyre vil ikke det beste for landet.   
Høyre og Frp driver med populisme.   

 

«Regjeringen» inneholder også topoi som appellerer til følelsene. Dette er den som helt klart 

inneholder flest topoi hvor strategi 2 innen pathos er benyttet. Strategi 2 presenterer publikum 

for en type situasjon som normalt vekker denne følelsen. Her finner vi topoi som appellerer til 

medlidenhet; «Regjeringens avgifter gjør økonomien trangere for unge» og «Regjeringens 

avgiftspolitikk førte til at Rygge flyplass måtte legges ned». Vi finner også uttrykk før 

følelsene sinne og frykt med «Regjeringen vil fjerne makta bort fra de folkevalgte og over til 

EU». De resterende topoi i gruppa er:  

Dagens regjering har gjort drivstoff historisk dyrt.  
Regjeringens avgiftspolitikk er ugunstig for landet.   
Dagens regjering prioriterer utenlandsk næringsliv   
Regjeringens sentraliseringspolitikk har ikke respekt for folkestyret.  

 

Den siste av toposgruppene er Vi i Senterpartiet. Her finner vi tre topoi som appellerer til en 

velvilje-følelse «Jeg elsker den norske matkulturen», «Vi vil styre landet på best mulig måte» 

Troa på at vi er én nasjon er en norsk verdi 

Vi må være stolte av språket vårt 

Vi må være stolte av maten vår 

Vi kan være stolte av historien vår 
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og «Vi skal ikke ha flere avgifter enn det som er nødvendig». Vi finner også en som kan ha 

både negative positive følelser knyttet til seg: «Vi må kjempe for å beholde nasjonalstaten». 

 

Av de totalt 184 topoiene som ble avdekket i toposanalysen, fant jeg 37 topoi som kan sies å 

bære preg av appellformen pathos. Av disse 37 fikk jeg følgende utslag på populisme-

graderingen: 27 har gradering POP3, 6 har gradering POP2, 4 har gradering POP1 og ingen 

har gradering POP0. Ut fra dette kan vi se at blant topoiene hvor pathos er benyttet som 

appellform, finner vi høy grad av populisme blant alle sammen. Jeg finner ingen topoi hvor 

pathos er brukt som ikke appellerer til populisme.   
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6 Resultater, drøfting og konklusjon 

I denne oppgaven har jeg gått i dybden på Senterpartiets retorikk under valgkampen i 2017. 

Utgangspunktet for analysen var leder Trygve Slagsvold Vedums ytringer i den første 

partilederdebatten, direktesendt fra Arendal 14. august 2017.  

For å finne svaret på problemstillingen: «Hvilke topoi har Trygve Slagsvold Vedum benyttet 

seg av under den første partilederdebatten, og hvilken grad kan disse topoiene og 

pathosbruken sies å konstituere en populistisk politisk profil for Senterpartiet?», har jeg 

gjennomført tre forskjellige slags analyser. Jeg satte først transkripsjonen av Vedums ytringer 

i debatten inn i et toposanalyse-skjema (Vedlegg 2). Der avdekket jeg hvilke topoi jeg mener 

Vedum benyttet seg av for å argumentere i debatten, og endte på totalt 184 topoi. Deretter 

delte jeg disse inn i toposgrupper etter hvilke jeg mener hører sammen etter meningsinnholdet 

deres. Det var topoiene inndelt etter disse gruppene jeg undersøkte da jeg skulle se i hvilken 

grad de bidrar til å gi Senterpartiet en populistisk profil, basert på fem kriterier for populisme. 

I den siste delen av analysen fant jeg først ut i hvilke topoi pathos ble brukt som strategi for å 

appellere til publikums følelser, for så å undersøke i hvilken grad disse pathosbaserte topoiene 

appellerer til populisme. For å finne svar på problemstillingen, vil jeg nå gå gjennom 

resultatene fra analysen: å se på hvilke topoi Vedum har brukt, i hvilken grad disse har 

populistiske trekk og til slutt i hvilken grad topoiene og pathosbruken i dem bidrar til å 

konstituere en populistisk profil for Senterpartiet.  

6.1 Resultater og funn 

En topos er et sted hvor vi kan finne overbevisende innholdsargumenter. Når man skal snakke 

om en sak eller et tema, kan det være lurt å overveie alle perspektiver på den aktuelle saken 

eller temaet. Å finne topoi til argumenter om en sak er dermed å betrakte en sak ut ifra en 

rekke foskjellige perspektiver, avhengig av hvilke av sakens aspekter og forhold det legges 

vekt på. Barthes mener at dette ikke handler om å finne opp argumenter, men snarere å 

oppdage argumenter, da alle argumentene allerede eksisterer (1970, s.70). Det er for meg 

uvisst om Vedum på forhånd fikk vite hvilke temaer som skulle debatteres i den aktuelle 

debatten, men han har nok visst at disse temaene kom til å bli gjenstander for debatt i disse tv-

sendte valgsendingene, og har nok sannsynligvis forberedt innholdet i argumentene sine. TV-

bildene sannsynliggjør at han er forberedt til en viss grad, da han har med seg ark med 

notater. Da har han trolig tatt utgangspunkt i en rekke topoi. Ved å bruke toposanalyse som 
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metode har jeg kunnet gå motsatt vei, for å avdekke hvilke topoi som er brukt, både eksplisitt 

og implisitt. Så da blir spørsmålet: Hvilke grupper av topoi benyttet Vedum seg av?  

Gruppe 1: Politikk    - 13 topoi 

Gruppe 2: Økonomi     - 15 topoi 

Gruppe 3: Samfunn    - 41 topoi 

Gruppe 4: Folket     - 26 topoi 

Gruppe 5: Norsk kultur / norske verdier   - 29 topoi 

Gruppe 6: Opposisjonspartier    - 28 topoi 

Gruppe 7: Regjeringen     - 20 topoi 

Gruppe 8: Vi i Senterpartiet    - 12 topoi 

 Totalt:       184 topoi 

Det var disse toposgruppene jeg kom fram til i etter å ha kategoriserte funnene i 

toposanalysen (Vedlegg 2). Totalt 184 topoi. I tabellen over er disse kategorisert i grupper 

etter topoi som tematisk henger sammen. Vi ser helt klart i skjemaet over at topoiene han 

benyttet seg mest av under partilederdebatten var topoi som var hentet fra toposgruppa 

«Samfunn». Dette er den største med 41 topoi, og så finner vi gruppene «Norsk kultur /norske 

verdier» og «Opposisjonspartier» på plassene bak med 29 og 28 topoi i hver gruppe.  Vi 

finner flere ulike typer topoi. Det er blant annet spesifikke topoi som er knyttet til ulike 

temaer. Til temaet «sentralisering» finner vi spesifikke topoi som «Makten i Norge skal ligge 

hos det norske folk» og «Lokalmiljøer kan styre seg selv til en viss grad». Under temaet 

«innvandring» finner vi også flere spesifikke topoi: «Vi kan ikke slippe inn alle her i landet» 

og «Alle som kommer til landet må integreres». Disse kalles også strukturelle topoi hos 

Kjeldsen, og er altså spesielle topoi og kan brukes i spesifikke temaer, som for eksempel når 

sentralisering eller innvandring er saken som debatteres. Jeg avdekket også generelle topoi, 

også kalt allmenne topoi, som kan brukes på ethvert emne, slike som: «Det er hensiktsmessig 

å utjevne forskjeller mellom folk» og «Folk som har gjort en god innsats må takkes». Disse 

allmenne topoiene representerer generelle prinsipper som kan brukes i alle saker uten å måtte 

tilpasses.  Loci communes er faste topoi som retoren kan bruke om igjen i tekster fordi de er 

alminnelige og helt konkrete. Dette er faste argumenter som; «Man trenger å kunne ha 

forutsigbarhet» og «Det er bra når hele Stortinget jobber sammen». Av alle topoiene i 

Vedums ytringer er de aller fleste spesifikke topoi som er knyttet til de aktuelle temaene som 

debatteres. 
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Topoienes innslag av populisme 

Innledningsvis sa jeg at populisme hadde blitt et skjellsord for mange i norsk politikk. Av 

partiene i Norge er det Fremskrittspartiet og Senterpartiet som har blitt beskyldt for å lefle 

med populisme.  Dette er ideologien om at samfunnet er delt i to grupper, folket vs. eliten. 

Den innebærer også at det er en oppfatning av «sentrum» vs. «periferi», som tilsier at eliten i 

«sentrum» skal ikke bestemme alt hva som skjer i periferien. Tankegangen tilsier at «Folket» 

trenger lokalt selvstyre og ikke alt skal styres av «eliten» i Oslo, eller av EU fra Brüssel. Det 

siste innebærer også at partiet legger sterk vekt på at vi i Norge er en nasjonal enhet. Et 

populistisk argument kan også handle om at folkeflertallet har et annet standpunkt enn 

stortingsflertallet eller regjeringen. Sentralt i populismebegrepet ligger det også at politikere 

reduserer kompliserte samfunnsforhold til enkle og direkte personforhold. Etter å ha 

kategorisert topoiene etter grad av populisme, som sett i kapittel 5.3,  fikk jeg følgende 

resultat:   

 
P1: Ingen grad av populisme / nøytral   17 topoi  9, 2 % 

P2: Lav grad av populisme    50 topoi  27, 2 %  

P3: Middels grad av populisme    47 topoi  25,5 % 

P4: Høy grad av populisme    70 topoi  38, 1 % 

 

Totalt:       184 topoi 

 

Jeg fant et overveldende flertall av topoi som tilfredsstiller minst av de fem kriteriene for 

populisme jeg satte. Av totalt 184 topoi var det 117 av dem som falt under graderingen «høy / 

middels grad av populisme» Det er hele 63,6 % av alle topoi. Tar vi også med «lav grad av 

populisme» ender vi på at 167 av 184, det vil si at 90,8 % av alle topoiene har en grad av 

populisme. Kun 17 topoi, 9,2 % av alle 184 er uten innslag av populisme. Jeg vil nå trekke 

fram topoi jeg mener er gode eksempler på og som illustrerer populistiske trekk hos Vedum 

og Senterpartiet. Det er topoi som er knyttet til Norge som nasjonal enhet: «Norge er en 

nasjonalstat», «Norge er én nasjon» og «Vi må være stolte av naturen vår/maten vår». Videre 

er det topoi knyttet til sentralisering, altså «sentrum» vs. «periferi»: «Regjeringa vil fjerne 

makten bort fra de folkevalgte og over til EU», «FrP tenker at Norge bare er Oslo sentrum» 

og «Regjeringas sentraliseringspolitikk har ikke respekt for folkestyret». Jeg fant også topoi 

som indikerer en maktkamp mellom «folket» og «eliten»: «Makten i Oslo vet nødvendigvis 

ikke hva som er best for resten av landet», «Forskjellene på fattig/rik har økt under den siste 
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regjeringa» og «Å ikke bøye seg for eliten har vært en norsk verdi». Topoi som gjør 

kompliserte samfunnsforhold til enkle personforhold er også et populistisk trekk jamfør min i 

kapittel 1.4. I disse er det snakk om mer eller mindre konkrete grupper eller personer i Norge 

som blir direkte rammet av regjeringens politikk: «Regjeringens politikk førte til at Rygge 

flyplass måtte legges ned», «Norsk næringsliv må prioriteres til fordel for utenlandsk 

næringsliv» «Regjeringens avgifter gjør økonomien trangere for unge». Det er også topoi som 

påpeker at partiet har et annet standpunkt enn regjeringen og at dette er folkets vilje: «Politikk 

som skaper forskjeller er et angrep på Norge», «Regjeringens avgiftspolitikk er ugunstig for 

landet» og «Folket har vist gjennom folkeavstemninger at vi ikke bøyer oss for øvrigheten».  

Dette er bare et utsnitt av topoiene jeg fant som gir partiet populistiske trekk, og det er liten 

tvil etter dette om at Vedums ytringer konstituerer en populistisk politisk profil, graden av 

populisme tatt i betraktning. Men hva så med pathosbruken? 

 

Topoienes innslag av pathos 

 

Pathos er å appellere til mottakernes følelser, og forsøke å få dem i en viss sinnsstemning. I 

kapittel 2 og 5 var jeg innom to strategier for pathos; 1) Å selv gi uttrykk for den følelsen man 

ønsker at mottakeren skal fylles av og 2) presentere publikum for en type situasjon som normalt 

vekker denne følelsen. Av de totalt 184 topoiene jeg avdekket i toposanalysen, fant jeg 37 topoi 

som kan sies å bære preg av appellformen pathos.  Deretter sjekket jeg ut hvilken gradering de 

hadde fått på min populisme-skala. Av disse 37 fikk jeg følgende utslag på populisme-

graderingen: 27 har gradering POP3, 6 har gradering POP2, 4 har gradering POP1, mens ingen 

har gradering POP0. Dette vil si at av de topoiene jeg har kommet fram til ut fra Vedums 

ytringer, er det ingen som ikke har populistiske trekk, og de aller fleste av de pathosbaserte 

topoiene jeg fant graderes til høy grad av populisme. Det er topoi som skal vekke både negative 

og positive følelser hos publikum. Av topoi som har som hensikt å vekke positive følelser hos 

tilhøreren som finner vi noen som appellerer til en slags stolthetsfølelse over nasjonen: «Vi kan 

være stolte over historien vår», «Troa på at vi er én nasjon er en norsk verdi» og «Norge er et 

fantastisk land».  Det er også noen som nærmest er skryt av folket; «Folket har gjort en god 

jobb». På den andre siden av følelsesskalaen finner vi topoi som gir negative assosiasjoner og 

følelser og som har som hensikt å trigge en sinnefølelse hos tilhørerne: «Dagens regjering har 

gjort drivstoff historisk dyrt», «Politikk som skaper forskjell er et angrep på Norge» og «Jensen 

lovet å fjerne alle bompenger, men innførte nye bompengeprosjekter».  
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Det er også topoi som skal gi publikum en medlidenhetsfølelse: «Vanlige folk har fått flere 

avgifter», «Mer skatt til norske bedrifter går ut over unge arbeidstakere» og «Regjeringens 

avgifter gjør økonomien trangere for unge».  

6.2 Drøfting og konklusjon 

Denne partilederdebatten er et svar på det påtrengende problemet som melder seg; Hvem skal 

styre landet de neste fire årene? For å vinne publikum, å vinne velgerne, er det ikke bare 

politikken som er avgjørende. Som Åse Thomassen sa, «valg vinnes ikke av politikk alene. Å 

vinne velgerne handler i stor grad om troverdighet og tillit» (2013, s.18). Vedums ethos er 

med på å skape denne troverdigheten hos han. Jeg har vært innom at hans innledende ethos 

var godt. Jeg vil si at med en nøye gjennomgang av topoiene han bruker i sine argumenter, 

har hans avledede ethos ført til at han har fått et endelig ethos som er styrket fordi han viser 

dyd og velvilje ved å argumentere for at alle skal ha de samme mulighetene, at politikken ikke 

skal skape forskjeller og ved å si at de vil styre landet på best mulig måte. Hans troverdighet 

er styrket. Han bruker også pathos for å overvinne sitt publikum, som nevnt i avsnittet over. 

Det kan være verdt å nevne at Vedum under debatten fikk applaus fra publikum fire ganger, 

så mange i salen likte det han sa. Aristoteles sa at retorikken er evnen til i enhver sak å se 

hvilke muligheter vi har til å overtale (2006, s.27), og det er dette Vedum har gjort. Han har 

sett at i disse sakene som omhandles i debatten har han mulighet til å overtale ved å framlegge 

argumenter som inneholder topoi med populistiske trekk som medfører at han får styrket 

ethos og dermed troverdighet. Da er han ett steg nærmere å vinne publikums stemmer. Han 

har også sett at i disse sakene ligger det en mulighet for å overtale publikum gjennom å 

appellere til deres følelser gjennom pathos.  

Funnene som er presentert i kapittel 6.1 viser tydelig at Vedum i størst grad har benyttet seg 

av spesifikke topoi, siden dette er en debatt der temaene ikke kan velges av taleren selv. Disse 

spesifikke topoiene er knyttet til sakene som debatteres. Men, som sagt, er det topoi som er 

knyttet til gruppene «Samfunn» og «Norsk kultur/norske verdier» som er hyppigst brukt, 

siden disse toposgruppene ble størst. Basert på funnene over vil jeg konkludere med at 

vektleggingen av populisme i alle disse 184 topoiene og pathosbruken i dem kan i høy 

grad sies å konstituere en populistisk politisk profil for Senterpartiet.  Dette mener jeg er 

svaret på problemstillingen fordi det er en markant overvekt av topoier som går under de 

populistiske kriteriene jeg har presentert. Pathosbruken er også i høy grad med på å 
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konstituere denne populistiske profilen fordi alle de pathosbaserte topoiene jeg fant har en 

grad av populisme, de aller fleste høy grad. 

For å støtte min konklusjon, vil jeg gjerne trekke inn igjen det Vedum sa da resultatene kom 

på kvelden på valgdagen 11. september 2017: «Når vi er på vårt beste så er vi en bevegelse. 

Når vi er en bevegelse, så er vi en bevegelse som vinner valg, og det har vi klart nå. Vi har 

vært tydelige på at sentralisering ikke er svaret, at sentralisering har en høy pris og at nærhet 

har en verdi» (nrk.no, 11.09.2017).  

 

Etter en slik konklusjon melder et viktig spørsmål: i hvilken grad kan denne analysen sies å 

være dekkende som et uttrykk for Senterpartiets retorikk?  Jeg har analysert kun én persons 

ytringer i en debatt. I denne debatten fikk Vedum kun om lag 7 minutter taletid av 1 time og 

32 minutter. I tillegg sa kontekstanalysen jeg foretok i kapittel 3 at denne debatten hadde 

mange tvingende omstendigheter. Sjangeren debatt gir også mange begrensninger. Jeg vil si at 

den ikke er dekkende for Senterpartiets politikk generelt, men den er dekkende som et uttrykk 

for Senterpartiets retorikk i en direktesendt tv-debatt. Hvis man tar forbehold om hvilke 

begrensninger og muligheter som følger med konteksten og de tekstnormer som er aktuelle i 

denne sjangeren, kan man kalle dette for et uttrykk for partiets retorikk i denne aktuelle 

sjangeren. Selv om Senterpartiet teller mange medlemmer, er Vedum partiets leder, ansikt 

utad og deres fremste representant. Han fremstår som partiets talerør når han har fått den 

tillitten fra partiet sitt å få være deres representant i debatten, og kvalifiserer seg dermed til å 

kunne være et uttrykk for deres retorikk.   

Når det gjelder kriteriene for hva jeg har karakterisert som populistiske trekk, går det også an 

å være noe selvkritisk. Vedum begrunnet noe av valgresultatet med at han brukte en enkelt 

språk som folk kunne forstå, og ikke fremmedord som skapte avstand til politikken, som 

presentert i kapittel 1.3.2. Dette henger også sammen med mitt fjerde populismekriterium: at 

partiet reduserer kompliserte samfunnsforhold til direkte personforhold. Men det er ikke bare 

populister som bruker et enkelt språk, og alle andre partier kan sies å gjøre det samme i jnoen 

sitausjoner. Et annet av kriteriene er at et populistisk parti har et annet standpunkt enn 

stortingsflertallet. Det er nok riktig, men de aller fleste partiene i opposisjon har et annet 

standpunkt enn flertallet. Det er jo derfor de er i opposisjon. Arbeiderpartiet har andre 

standpunkter, men ingen har i stor grad karakterisert dem som populistiske for det. Det er jo 

også slik at ingen partier er enige, oh man må hele tiden inngå kompromisser. Til og med 

lederen for et parti er ikke nødvendigvis enig i alle partiets politiske standpunkter. Så disse 
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kriteriene jeg presenterte er ikke helt «vanntette» for å definere hva som er populistisk 

retorikk. Men det kan gi oss en pekepinn, som det jo har gitt meg.   

Avslutningsvis vil jeg trekke frem det jeg mener kan være videre forskning innen dette 

temaet. En oppfølging kunne vært å ta for seg andre partiers vektlegging av topoi i den 

samme settingen. Hvordan ville dette sett ut hos andre partier, eller hos en annen partileder. 

Det kunne vært en toposanalyse av Erna Solberg og Høyres ytringer i den samme eller en 

annen debatt. Det er også et parti som tar politiske standpunkter som på mange områder er 

langt unna Senterpartiets standpunkter, der det mest kjente kanskje er partienes tanker om 

EU-medlemskap. Aller mest innsikt ville vi kunne fått av en komparativ topos- og pathos-

analyse av ytringer innen én og samme debatt fra flere partier, fremdeles med populisme som 

peilepinne.  
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Vedlegg 1 – Transkripsjon av partilederdebatt 

 

https://tv.nrk.no/serie/valg-2017/NNFA80081417/14-08-2017 

 

Programledere:  

Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen 

 

Solheim: Vi er enige om temaene; skatt, økonomi, arbeid og norske verdier. 
Håkonsen: Velkommen. Vi er altså i gang nå. Partilederdebatt 2017. 
Solheim: Endelig! Og det er en sann glede å ønske vel møtt til hovedpersonene her i 
kveld, ta vel imot […] (presenterer hver partileder) 

 

VEDUM:  

Siv Jensen velger jo tall veldig selektivt. I forrige valgkamp for fire år siden så stod 
Siv Jensen og lovet at «alle bompenger skal bort». Med henne som finansminister 
har det blitt vedtatt 120 milliarder kroner i nye bompengeprosjekter. 
Hun lovet at det skulle være tidenes avgiftskutt på drivstoff, og det har aldri væt 
større økning. Så Jensen har bommet helt på det hun sa. 
Hun har gitt skattekutt til de aller, aller rikeste, mens vanlige folk har fått mere 
bompenger, mere bilavgifter og har glemt at Norge er mye mer enn Oslo sentrum. 
Og det er FrPs store problem. 

VEDUM FÅR APPLAUS 

 

VEDUM: 

I den siste fireårsperioden. Er det noe som har sjokkert meg, er det hvordan 
Grande og Jensen har satt seg på et møterom og funnet på den nye avgiften etter 
den andre. Sånn som flyseteavgiften for eksempel.  
Plutselig dukket den opp og Rygge ble lagt ned. Plutselig økte dere avgiften på 
diesel mer enn det skjedde på åtte rødgrønne år, ifølge Erna Solberg.  
Så du har gjort det til gissel av Trine Skei Grandes avgiftspolitikk, og det er helt 
feilslått, og det er feil medisin for Norge. 

 

VEDUM 

Det var jo fantastisk det vi klarte sammen, det politiske Norge, når vi fikk til det 
lille barnehageløftet. Det gjorde vi på tvers av politiske skiller. Vi la bort 
prinsippene og fikk til løftet … (blir avbrutt) 

 

Solheim: Nå skal vi snakke fremtid, ikke fortid 

 

VEDUM:  

Da må vi også ha forutsigbarhet framover, for det er mange som har satset, 
mange som har lagt til rette. Vi kan jo ikke si til de som nå har satset på en privat 
barnehage at det var dumt, for det var bra.  
For det har løst en kjempeutfordring for alle oss småbarnsforeldre. Tusen 
hjertelig takk til alle dere som bygde barnehage.  

 

 

https://tv.nrk.no/serie/valg-2017/NNFA80081417/14-08-2017
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VEDUM: 

Den næringa som sysselsetter flest unge er handelsnæringa. Den sysselsetter flest 
unge i Norge. Derfor er det så veldig feil det regjeringa har gjort. At de har gitt 
skattekutt til utenlandske nettbedrifter mens skatteskjerpelsene har kommet på 
de norske.  
Vi må ha en politikk i Norge der vi prioriterer norsk næringsliv, og det 
momsfritaket som regjeringa gjorde, er et direkte angrep på handelsnæringa som 
sysselsetter flest unge folk. 
Vi må slutte med den type tenkning. Vi må tenke: hvordan skal vi bygge våre 
bedrifter, våre arbeidsplasser, vår handelsnæring. Ikke sånn som Frp og høyre 
har gjort, sånn reinspikka populisme som de gjør. 

 

 

Solheim: Vi har noe gøy på gang på nrk.no i kveld.  
Håkonsen: Ganske gøy. Det er mange som er inne allerede og stemmer og svarer på 
«Hvem synes du gjør det best i denne partilederdebatten?». En helt uhøytidelig og 
helt uvitenskapelig undersøkelse. Men likevel veldig gøy. Så gå inn på nrk.no/valg og 
trykk på en av disse ansiktene som står her.  

 

Solheim: Det må jo være lov å si at det har vært en del gøye eksempler på: Hva er en 
norsk verdi, hva skal vi ta vare på, hva skal vi ikke, hvilken plass har vaffelen, hvilken 
plass har brunosten osv. Og det er kjekt å snakke om.  
Og Vedum, dine velgere deler, ifølge en måling uro over norske verdier, og mener de 
er under press. Din nestleder har sagt at for han handler det mye om at vi ikke lenger 
vet hvem vi er, hvor vi kommer fra, at fellesarenaer forsvinner. Kan du konkretisere 
denne analysen. Hvor er det du ser, reint konkret at norske verdier forsvinner? 
 

VEDUM 

I Norge har vi hatt den tradisjonen at vi ikke har bøyd oss for eliten, for 
øvrigheten. Derfor ble det nei til Eu i 72 og 94. Derfor har vi vært så tydelige på 
denne kommunesammenslåingsdiskusjonen nå at det skal ikke være sånn at det 
skal sitte noen i Oslo og sentralstyre det som skjer rundt i landet.  
Det har vært en grunnleggende norsk verdi at vi har hatt respekt for det 
folkestyret, det lokale, det mangfoldige Norge, ikke denne enfoldige 
sentraliseringa som nå skjer.  
Det er et angrep som er veldig sterkt. Et annet angrep er at vi i Norge har hatt en 
tradisjon på likhet. Vi har syntes det har vært en fordel at vi har hatt små sosiale 
forskjeller og små geografiske forskjeller. Derfor har vi brukt skattepolitikken 
veldig aktivt til å redusere forskjeller mellom folk.  
Ved å sørge for at folk har gått på den samme skolen, for at de samme kulturelle 
opplevelsene, fått den samme kulturelle referanserammen. Derfor må vi fortsette 
å satse på fellesskolen, og vi må satse på en utjevningspolitikk. 
For når vi snakker om norske verdier, handler det om troa på nasjonalstaten. Vi 
tror at nasjonalstaten er den beste styringsramma. 
Mens f.eks. Høyre mener at EU er den beste styringsramma. At mer makt skal 
flyttes ut av Norge. Og det er det største angrepet på norske verdier, når du skal 
flytte mer og mer makt bort fra de folkevalgte og over i byråkratier som ikke kan 
stilles til ansvar  

Solheim: Og hvor viktig er brunost opp i det hele? 
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VEDUM:  

Jeg elsker norsk mat, og norsk mat er en del av vår kultur. Vi må være stolt av vår 
matkultur, vi må være stolte av vårt språk. Vi må løfte fram vårt språk. Vi må løfte 
fram språket vårt på universitetet, i media. Vi må løfte fram det vi har grunn til å 
være stolte av.  
Det er litteraturen vår, naturen vår, maten vår, språket vårt og historien vår. 
Norge er et fantastisk land. Og vi har en fantastisk nasjonalstat. Den må vi sørge 
for å kjempe for, ikke imot.  

 

Solheim: Jeg vil bare ta tak i det. Skolegudstjeneste, det har også Borten Moe snakket 
mye om. Når hun (Grande) ikke er så opptatt av om det står ved lag. Hva tenker du da? 
 

VEDUM:  

Jeg tenker at det er viktig at vi gir de som vokser opp en kjennskap til vår 
kulturarv. At de forstår hvorfor vi har jul, hvorfor vi har påske, hvorfor vi har 
pinse. Og derfor mener jo vi i SP at det å gå på skolegudstjeneste, det er en del av 
å forstå Norge. Det handler ikke om at det skal være noe forkynnelse, men skal du 
forstå det norske samfunnet, så må du også forstå hvor viktig kristendommen har 
vært i vår historie.  
Forkynning skal vi ikke ha i skolen, men vi må ha forståelse. Og den kampen som 
Venstre har tatt mot søndager, Unge Venstre har sagt at vi skal avskaffe bestemte 
helligdager. Jeg synes det er så historieløst.  
For det skaper rammer, det skaper trygghet, det skaper forståelse. Og når vi skal 
møte nye kulturer så er det utrolig viktig å kjenne sin egen kultur, sin egen 
egenart og forstå hvorfor vi har de tradisjonene vi har.  

 

VEDUM (svar til MDGs Bastholm) 

Før det som var så grovt som MDG så i stad var at vi ikke ønsker folk velkommen. 
Men skal vi få et lavt konfliktnivå i innvandringspolitikken, så må det være 
ansvarlig innvandringspolitikk. 
 Og det var derfor SP tok initiativ til et nasjonalt forlik høsten 2015. Fordi det var 
ute av kontroll.  
Og når det er ute av kontroll, så skapes det motsetninger, og så skapes det 
rasisme. 
For det er en kjempejobb å lykkes med integrering, og vi må lykkes. Men da må 
man ikke være naiv, da må vi også ha kontroll på hvor mange som kommer. Og 
det er det motsatte av det Une sier. For hun sier «slipp alle inn, så går alt bra». Da 
går det dårlig. Vi må ansvarlig og anstendighet, og så må vi sørge for å integrere 
de som kommer, og det er det som er SPs politikk.  

 

VEDUM: 

I forrige uke sa Hareide at denne regjeringa har ødelagt for norske distrikt, og nå 
står Hareide og har kritisert skatteprofil, skolepolitikk, velferdspolitikk, på 
område etter område. Også allikevel støtter han H og Frp i fire nye år. Det er jo 
helt uforståelig, Hareide. Jeg vet at du har sterk tro, men du har veldig mye tvil og 
nå må du begynne å tro på det du faktisk sier.  
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Vedlegg 2 – Toposanalyse 

 Ytring Parafrase Topos 

A AVGIFTER   
1. Siv Jensen velger jo tall veldig 

selektivt. 

Siv Jensen velger tall å 

vise til som passer 

henne best 

Siv Jensen presenterer ikke 

nødvendigvis fakta. 

  

Siv Jensen pynter på sannheten 

for å fremme sin egen sak. 

2. I forrige valgkamp for fire år 

siden så stod Siv Jensen og lovet 

at «alle bompenger skal bort». 

Med henne som finansminister 

har det blitt vedtatt 120 

milliarder kroner i nye 

bompengeprosjekter. 

Siv Jensen skulle fjerne 

bompenger, men har 

økt avgiftene i stedet 

Siv Jensen lovet å fjerne «alle» 

bompenger, men innførte nye. 

Siv Jensen holder ikke løfter.  

Siv Jensen bør ikke være 

finansminister. 

3. Hun lovet at det skulle være 

tidenes avgiftskutt på drivstoff, 

og det har aldri vært større 

økning.  

Jensen skulle gjøre 

drivstoff billigere, men 

det har aldri vært 

dyrere.  

Det bør bli avgiftskutt på 

drivstoff.  

Siv Jensen lovet avgiftskutt på 

drivstoff 

Dagens regjering har gjort 

drivstoff historisk dyrt.  

Siv Jensen holder ikke løfter. 

4. Så Jensen har bommet helt på 

det hun sa. 

Jensen har sagt hun 

skal gjøre noe, men 

gjort noe annet 

Politikere bør gjennomføre det 

de har sagt de skal gjøre. 

Siv Jensen har ikke 

gjennomført det hun sa hun 

skulle.  

Siv Jensen holder ikke løfter. 

5. Hun har gitt skattekutt til de 

aller, aller rikeste, mens vanlige 

folk har fått mere bompenger, 

mere bilavgifter … 

Jensen har gitt de 

mindre avgifter til de 

rikeste, og flere til 

vanlige folk.  

Skattekutt skal gagne alle. 

Bare de rikeste har fått 

skattekutt. 

Vanlige folk har fått flere 

avgifter.  

Forskjellene på fattig/rik har 

økt under den siste regjeringa 

6. … og har glemt at Norge er mye 

mer enn Oslo sentrum. Og det er 

FrPs store problem. 

FrP glemmer at Norge 

er mer enn bare Oslo 

sentrum.  

Norge er mer enn bare Oslo 

sentrum. 

FrP tenker at Norge bare er 

Oslo sentrum.  
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FrP tenker ikke på hva som er 

utenfor Oslo sentrum.  

FrP har et stort problem som 

parti.  

7. I den siste fireårsperioden. Er det 

noe som har sjokkert meg, er det 

hvordan Grande og Jensen har 

satt seg på et møterom og funnet 

på den nye avgiften etter den 

andre. 

Jensen og Grande har 

kommet opp med 

mange avgifter de siste 

fire årene.  

De har «funnet opp» 

avgifter.  

Vi skal ikke ha flere avgifter 

enn det som er nødvendig.  

Grande og Jensen finner opp 

avgifter vi ikke trenger.  

Avgiftspolitikken til den 

sittende regjeringen er feilslått.  

Avgiftspolitikken i Norge må 

endres.  

8. Sånn som flyseteavgiften for 

eksempel. Plutselig dukket den 

opp og Rygge ble lagt ned.  

Avgiftene deres førte 

til at en flyplass måtte 

legges ned 

Vi skal ikke ha flere avgifter 

enn det som er nødvendig. 

Flyseteavgiften var en 

unødvendig avgift.  

Regjeringens avgiftspolitikk 

førte til at Rygge flyplass måtte 

legges ned.  

 

Regjeringens avgiftspolitikk er 

ugunstig for landet. 

9. Plutselig økte dere avgiften på 

diesel mer enn det skjedde på 

åtte rødgrønne år, ifølge Erna 

Solberg. 

Frp og Venstre har økt 

dieselavgiftene de siste 

fire årene enn på åtte 

rødgrønne år.  

Avgiftene i landet er for høye. 

FrP og Venstre har fått med seg 

regjeringen på å øke 

dieselavgiftene.  

 

FrP og Venstre bør ikke ha 

innvirkning på regjeringen 

10. Så du har gjort deg til gissel av 

Trine Skei Grandes 

avgiftspolitikk, og det er helt 

feilslått, og det er feil medisin 

for Norge. 

Regjeringen har latt 

støttepartiet Venstre få 

for mye innflytelse.  

Venstre avgiftspolitikk er ikke 

bra for landet.  

Regjeringen har blitt nødt til å 

følge Venstres avgiftspolitikk.  

Norges avgiftspolitikk fungerer 

ikke.  

Venstre bør ikke ha innflytelse 

på avgiftspolitikken.  

 

Landet trenger en ny 

avgiftspolitikk.  
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B Barnehager   

11. Det var jo fantastisk det vi klarte 

sammen, det politiske Norge, 

når vi fikk til det lille 

barnehageløftet.  

Hele Stortinget klarte å 

samarbeide og få til 

barnehageløftet. 

Det er bra når hele Stortinget 

jobber sammen.  

Når hele Stortinget jobber 

sammen kan fantastiske ting 

skje.  

Stortinget bør bli mer enige 

om ting på tross av ulike 

politiske standpunkter. 

12. Det gjorde vi på tvers av 

politiske skiller. Vi la bort 

prinsippene og fikk til løftet … 

(blir avbrutt) 

Hele Stortinget klarte å 

komme fram til en felles 

bedring av barnehagene 

i landet.  

I Norge er det mange politiske 

skiller. 

Vi klarte å legge prinsipper til 

side og få til noe bra.  

 

13. Da må vi også ha forutsigbarhet 

framover, for det er mange som 

har satset, mange som har lagt til 

rette. 

Mange har allerede 

satset på barnehage. De 

trenger forutsigbarhet 

fremover. 

Man trenger å kunne ha 

forutsigbarhet.  

 

De som har stolt på 

regjeringen må fortsette å 

kunne gjøre det.  

 

Man må kunne stole på 

regjeringen. 

14. Vi kan jo ikke si til de som nå 

har satset på en privat barnehage 

at det var dumt, for det var bra. 

Det var bra at noen 

satset på private 

barnehager. 

At noen satser på privat sektor 

kan gjøre det lettere for 

offentlig sektor. 

 

 

15. For det har løst en 

kjempeutfordring for alle oss 

småbarnsforeldre. Tusen 

hjertelig takk til alle dere som 

bygde barnehage.  

 

 

De som bygde 

barnehager gjorde en 

kjempeinnsats for alle 

småbarnsforeldre.  

Folket gjorde en god jobb med 

å bygge barnehager.  

Folk som har gjort en god 

innsats må takkes. 

 

C Arbeid   

16. Den næringa som sysselsetter 

flest unge er handelsnæringa. 

Den sysselsetter flest unge i 

Norge 

Handelsnæringa er den 

som sysselsetter flest 

unge. 

Unge arbeidstakere er en del 

av norsk næringsliv.  

  

De fleste unge jobber i 

handelsnæringa. 

17. Derfor er det så veldig feil det 

regjeringa har gjort. At de har 

gitt skattekutt til utenlandske 

nettbedrifter mens 

skatteskjerpelsene har kommet 

på de norske. 

Norske bedrifter har fått 

flere skatteskjerpelser, 

mens utenlandske 

bedrifter har fått kutt.  

Norsk politikk bør fremme 

norsk næringsliv.  

Skattekutt hos utenlandske 

bedrifter skal ikke gå på 

bekostning av norske.  
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Mer skatt til norske bedrifter 

går ut over unge arbeidstakere.  

18. Vi må ha en politikk i Norge der 

vi prioriterer norsk næringsliv, 

… 

I Norge bør norsk 

næringsliv prioriteres.  

Norsk politikk bør fremme 

norske interesser. 

Norsk næringsliv må 

prioriteres til fordel for 

utenlandsk næringsliv. 

Dagens regjering prioriterer 

utenlandsk næringsliv.  

19. … og det momsfritaket som 

regjeringa gjorde, er et direkte 

angrep på handelsnæringa som 

sysselsetter flest unge folk 

 

Regjeringa gjorde et 

direkte angrep på 

handelsnæringa 

gjennom momsfritak i 

den næringen som 

sysselsetter flest unge  

Unge folk er viktige for norsk 

næringsliv.  

Unge folk bør få mindre 

skatteskjerpelser.  

Regjeringens avgifter gjør 

økonomien trangere for unge.  

Regjeringens økonomiske 

politikk er feilslått.  

20. Vi må slutte med den type 

tenkning. Vi må tenke: hvordan 

skal vi bygge våre bedrifter, 

våre arbeidsplasser, vår 

handelsnæring. 

I Norge må tilrettelegge 

for norsk næringsliv og 

tenke hvordan vi skal 

bygge våre egne 

bedrifter, arbeidsplasser 

og handelsnæring.  

Norsk næringsliv må 

prioriteres fremfor utenlandsk.  

Regjeringen må tenke nytt. 

Regjeringen legger for lite 

opp til å utvikle norsk 

næringsliv. 
21. Ikke sånn som Frp og Høyre har 

gjort, sånn reinspikka populisme 

som de gjør.  

Vi mener at FrP og 

Høyre driver med 

reinspikka populisme, 

og vi må ikke gjøre som 

dem.  

Det Høyre og Frp har gjort er 

feil.  

Høyre og Frp driver med 

populisme. 

 

D Norske verdier   

 Solheim: 

Og Vedum, dine velgere deler, 

ifølge en måling, uro over 

norske verdier, og mener de er 

under press. Din nestleder har 

sagt at for han handler det 

mye om at vi ikke lenger vet 

hvem vi er, hvor vi kommer 

fra, at fellesarenaer 

forsvinner. Kan du 

konkretisere denne analysen. 

 

 

 

 

 

Dine velgere mener at 

norske verdier 

forsvinner. Hvor er det 

du ser at norske verdier 

forsvinner? 

 



65 

 

Hvor er det du ser, reint 

konkret at norske verdier 

forsvinner? 

22. I Norge har vi hatt den 

tradisjonen at vi ikke har bøyd 

oss for eliten, for øvrigheten. 

Vi har hatt en tradisjon 

for å ikke bøye oss for 

eliten her i landet. 

Å holde på tradisjonene er en 

norsk verdi.  

Å ikke bøye seg for eliten har 

vært en norsk verdi.  

Vi har hatt tradisjon for å ikke 

la eliten bestemme alt.  

 

23. Derfor ble det nei til Eu i 72 og 

94 

Vi stemte nei til EU to 

ganger og beviste at vi 

ikke bøyer oss for 

øvrigheten. 

Folket har vist gjennom 

folkeavstemning at vi ikke 

bøyer oss for øvrigheten.  

I Norge bøyer vi oss ikke for 

øvrigheten.  

 

Folket har vist at norske 

verdier er viktig 

24. Derfor har vi vært så tydelige på 

denne 

kommunesammenslåingsdiskusj

onen nå at det skal ikke være 

sånn at det skal sitte noen i Oslo 

og sentralstyre det som skjer 

rundt i landet. 

Vi mener at det ikke 

skal sitte noen i Oslo og 

sentralstyre resten av 

landet.  

Kommunesammenslåing

ene fører til dette.  

Landet skal ikke bare styres fra 

Oslo.  

Makten i Oslo vet ikke 

nødvendigvis hva som er best 

for resten av landet.  

 

Lokalmiljøer kan styre seg 

selv til en viss grad.  

 

Kommunesammenslåingen 

fører til at norske verdier trues. 

Regjeringen vil ikke det beste 

for landet.  

25 Det har vært en grunnleggende 

norsk verdi at vi har hatt respekt 

for det folkestyret, det lokale, 

det mangfoldige Norge, ikke 

denne enfoldige sentraliseringa 

som nå skjer. Det er et angrep 

som er veldig sterkt. 

I Norge har det vært 

tradisjon for å ha respekt 

for det lokale 

folkestyret.  

Dette skjer ikke lenger.  

Norge er et mangfoldig land. 

Å ha respekt for det lokale 

folkestyret er en 

grunnleggende norsk verdi. 

Regjeringens 

sentraliseringspolitikk har ikke 

respekt for folkestyret.  

Sentraliseringen er et angrep 

på norske verdier. 

26. Et annet angrep er at vi i Norge 

har hatt en tradisjon på likhet. Vi 

En norsk tradisjon har 

vært at vi alle er like. 

I Norge har likhet vært en 

tradisjon.  
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har syntes det har vært en fordel 

at vi har hatt små sosiale 

forskjeller og små geografiske 

forskjeller. 

Det har vært små 

geografiske og sosiale 

forskjeller.  

Det har vært en fordel at vi har 

hatt små forskjeller. 

Politikk som skaper forskjeller 

er et angrep på Norge. 

27 Derfor har vi brukt 

skattepolitikken veldig aktivt til 

å redusere forskjeller mellom 

folk.  

Skattepolitikken vi fører 

minsker ulikhet mellom 

folk.  

Det skal ikke være forskjeller 

mellom folk.  

Vår poltikk utjevner 

forskjeller.  

Skattepolitikken kan brukes til 

å utjevne forskjeller.  

 

Det er hensiktsmessig å 

utjevne forskjeller mellom 

folk. 

28 Ved å sørge for at folk har gått 

på den samme skolen, for at de 

samme kulturelle opplevelsene, 

fått den samme kulturelle 

referanserammen 

Forskjeller kan 

reduseres ved at alle går 

på den samme skolen, 

har de kulturelle 

opplevelsene og de 

samme kulturelle 

referanserammene.  

Det skal være små forskjeller 

mellom folk.  

Forskjellene mellom folk kan 

reduseres ved å la folk ha den 

samme referanserammen.  

 

Alle bør gå på den samme 

skolen for å få den felles 

referanserammen 

29 Derfor må vi fortsette å satse på 

fellesskolen, og vi må satse på 

en utjevningspolitikk. 

Vi må fortsette å satse 

på skole, for det utjevner 

forskjeller.  

Poltikk som jevner ut 

forskjeller må satses på.  

Å satse på fellesskolen kan 

utjevne forskjeller.  

 

Skole er viktig for å utjevne 

forskjeller.  

30 For når vi snakker om norske 

verdier, handler det om troa på 

nasjonalstaten 

Norske verdier handler 

om at vi er én nasjon  

Norge er en nasjonalstat.  

Nasjonalstaten er en norsk 

verdi. 

I den norske nasjonalstaten 

skal alle ha de samme 

referanserammene.  

 

Troa på at vi er én nasjon er en 

norsk verdi 

 

31 Vi tror at nasjonalstaten er den 

beste styringsramma 

At landet styrer sine 

egne interesser er den 

beste styringsramma.  

Vi vil styre landet på best 

mulig måte. 
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 Nasjonalstaten er den beste 

«måten» å styre landet på.  

 

Regjeringas styremåte er ikke 

den beste. 

32 Mens for eksempel Høyre mener 

at EU er den beste 

styringsramma. At mer makt 

skal flyttes ut av Norge 

Høyre mener at å la EU 

bestemme delvis over 

oss er den beste måten å 

styre landet på.  

Makten i Norge skal ligge hos 

det norske folk. 

 

Hvis vi blir medlem av EU, 

blir mer makt flyttet ut av 

landet.  

Høyre mener at vi skal la mer 

makt flyttes ut av landet. 

Høyre vil ikke det beste for 

landet. 

33. Og det er det største angrepet på 

norske verdier, når du skal flytte 

mer og mer makt bort fra 

folkevalgte og over i byråkratier 

som ikke kan stilles til ansvar 

(får applaus) 

I Norge skal makten 

ligge hos de folkevalgte. 

De skal også stilles til 

ansvar for politikken 

som føres.  

Å flytte makten ute av 

landet er et angrep på 

norske verdier.  

All makt over Norge skal ligge 

hos det norske folk.  

At makten ligger hos folket er 

en norsk verdi.  

Regjeringen vil fjerne makta 

bort fra de folkevalgte og over 

til EU. 

Regjeringen angriper norske 

verdier. 

E Solheim: Og hvor viktig er 

brunost opp i det hele? 
 

Hvor viktig er brunosten 

som norsk verdi?  

 

34 Jeg elsker norsk mat, og norsk 

mat er en del av vår kultur. Vi 

må være stolt av vår matkultur, 

[…] 

Vi må være stolte av den 

norske mattradisjonen. 

Brunosten er ikke det 

viktigste, men hele 

matkulturen er.  

Norsk matkultur er en viktig 

verdi. 

Vi må være stolte av den 

norske matkulturen.  

Jeg elsker den norske 

matkulturen.  

35 […] vi må være stolte av vårt 

språk. Vi må løfte fram vårt 

språk. Vi må løfte fram språket 

vårt på universitetet, i media 

Vi må være stolte av det 

norske språket og løfte 

det fram.  

Vi må være stolte av språket 

vårt.  

Norsk språk er en del av norsk 

kultur. 

Norsk språk er en viktig verdi.  

Norsk kultur må løftes fram 

36 Vi må løfte fram det vi har 

grunn til å være stolte av. 

-  Vi har noe å være stolte av her 

i landet. 

 

Det vi er stolte av må løftes 

fram.  
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37 Det er litteraturen vår, naturen 

vår, maten vår, språket vårt og 

historien vår. 

-  Vi har mye å være stolt av her 

i landet. 

Vi må være stolte av naturen 

vår.  

Vi må være stolte av maten vår 

Språket vårt kan vi være stolte 

av. 

Vi kan være stolte av historien 

vår 

38 Norge er et fantastisk land. -  Norge er et fantastisk land.  

39 Og vi har en fantastisk 

nasjonalstat. 

Vi har en nasjonalstat.  Norge er en nasjonalstat.  

Norge er et fantastisk land. 

Norge er én nasjon  

40 Den må vi sørge for å kjempe 

for, ikke imot. 

Vi må kjempe for å 

opprettholde 

nasjonalstaten. 

Regjeringen kjemper 

imot den.  

Nasjonalstaten må 

opprettholdes.  

 

Vi må kjempe for å beholde 

nasjonalstaten.  

 

Regjeringen kjemper mot 

nasjonalstaten 

F Trine Skei Grande mener at 

likestilling skaper mer fellesskap 

enn skolegudstjeneste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skei Grande er ikke så 

opptatt av om 

skolegudstjenesten 

fortsetter med sin 

betydning. Hva tenker 

du om det? 

 

Solheim: Jeg vil bare ta tak i 

det. Skolegudstjeneste, det har 

også Borten Moe snakket mye 

om. Når hun (Grande) ikke er 

så opptatt av om det står ved 

lag. Hva tenker du da? 
 

41 Jeg tenker at det er viktig at vi 

gir de som vokser opp en 

kjennskap til vår kulturarv. At 

de forstår hvorfor vi har jul, 

hvorfor vi har påske, hvorfor vi 

har pinse. 

De som vokser opp i 

Norge trenger kjennskap 

til vår kulturarv. De 

trenger å forstå hvorfor 

vi har de kristne 

høytidene.  

Kulturarven er en viktig del av 

kulturen vår. 

Kristendommen er en del av 

vår kulturarv.  

De som vokser opp her trenger 

kjennskap til kulturen. 
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De som vokser opp trenger 

kjennskap til kristendommen. 

42 Og derfor mener jo vi i SP at det 

å gå på skolegudstjeneste, det er 

en del av å forstå Norge 

Det å gå på 

skolegudstjeneste 

handler om å forstå 

Norge.  

Man trenger å forstå Norge for 

å bo her.  

Skolegudstjeneste er en 

tradisjon her i landet.  

Skolegudstjeneste kan bidra til 

at skoleelever forstår Norge. 

Skoleelever bør gå på 

gudstjeneste. 

43 Det handler ikke om at det skal 

være noe forkynnelse, men skal 

du forstå det norske samfunnet, 

så må du også forstå hvor viktig 

kristendommen har vært i vår 

historie. 

Den norske historien har 

vært med på å prege vårt 

samfunn.  

Dette er viktig for 

dagens samfunn.  

Det er viktig å forstå dagens 

samfunn.  

Kjennskap til Norges historie 

er viktig for å forstå dagens 

samfunn.  

Kristendommen har vært 

viktig i vår historie. 

Det er viktig å ha kjennskap til 

kristendommen. 

44 Forkynning skal vi ikke ha i 

skolen, men vi må ha forståelse. 

Skolen skal fremme 

forståelsen av det norske 

samfunnet. 

Kristendommens 

innhold er ikke 

nødvendigvis primært.  

Det er viktig å ha forståelse av 

det norske samfunnet.  

Å lære om kristendommens 

innflytelse på samfunnet er en 

viktig faktor for forståelse. 

Kristendommens forkynnelse 

er sekundært i den norske 

skolen. 

45 Og den kampen som Venstre har 

tatt mot søndager, Unge Venstre 

har sagt at vi skal avskaffe 

bestemte helligdager. Jeg synes 

det er så historieløst. 

Venstre har hatt en 

kamp mot å avskaffe 

kristne helligdager som 

er forankret i den norske 

kulturen. 

Venstre har oppført seg 

historieløst.  

Søndager har historisk sett 

vært hellige. 

Kristne helligdager er en del 

av vår kulturarv. 

Venstre har hatt en kamp mot 

å fjerne søndag og andre 

helligdager.  

Venstre opptrer historieløst, og 

bidrar til å minske forståelsen. 
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46 For det skaper rammer, det 

skaper trygghet, det skaper 

forståelse. 

Forståelse av den norske 

kulturen skaper rammer 

og trygghet. 

Man skal føle seg trygg i det 

norske samfunnet.  

Forståelse av den norske 

kulturen skaper trygghet. 

Forståelse av den norske 

kulturen skaper rammer.  

Å holde ved norske verdier 

skaper trygghet. 

47 Og når vi skal møte nye kulturer 

så er det utrolig viktig å kjenne 

sin egen kultur, sin egen egenart 

og forstå hvorfor vi har de 

tradisjonene vi har (får applaus) 

Når det kommer nye 

kulturer, er det viktig å 

kjenne til sin egen kultur 

og hvorfor vi har de 

tradisjonene vi har.  

Det kommer stadig nye 

kulturer her i landet.  

Det er viktig å kjenne sin egen 

kultur.  

Norske tradisjoner er viktig. 

 

G Innvandring   

 Une Aina Bastholm fra MDG 

hevder at Senterpartiet snakker 

om det som en utfordring at vi 

får fornyelse inn i landet. Noen 

er mindre norske enn andre og 

derfor ikke like velkomne.  Det 

er veldig unorsk å sette ulikhet.  

SP snakke at det er en 

utfording å få personer 

med andre bakgrunner 

inn i landet, ifølge 

MDG.  

 

48 For det som var så grovt som 

MDG så i stad var at vi ikke 

ønsker folk velkommen 

Det er helt feil at vi ikke 

ønsker folk velkommen 

til landet vårt. 

Vi ønsker folk velkommen til 

landet vårt. 

 

49 Men skal vi få et lavt 

konfliktnivå i 

innvandringspolitikken, så må 

det være ansvarlig 

innvandringspolitikk. 

Innvandringspolitikken 

må være ansvarlig for å 

forhindre konflikt.  

Vi kan ikke slippe inn alle her 

i landet. 

Innvandringspolitikk skal helst 

være så lite konfliktfylt som 

mulig.  

Innvandringspolitikken må 

være ansvarlig for å forhindre 

konflikter. 

50 Og det var derfor SP tok initiativ 

til et nasjonalt forlik høsten 

2015. Fordi det var ute av 

kontroll. 

Vi tok initiativ til et 

nasjonalt forlik i 

innvandringspolitikken i 

2015 fordi alt var ute av 

kontroll.  

Innvandringspolitikken har 

vært ute av kontroll tidligere.  

Vi fikk kontroll over 

innvandringen med et 

nasjonalt forlik. 

52 Og når det er ute av kontroll, så 

skapes det motsetninger, og så 

skapes det rasisme. 

Vi må unngå at 

innvandringen kommer 

ut av kontroll. Da blir 

motsetninger som igjen 

fører til rasisme.  

Det er ønskelig å ha kontroll 

på innvandringen.  

Når innvandringspolitikken 

kommer ut av kontroll skapes 

det motsetninger.  
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Vi må unngå motsetninger og 

ulikheter her i landet.  

Motsetninger fører til rasisme. 

53 For det er en kjempejobb å 

lykkes med integrering, og vi 

må lykkes 

Det er viktig å lykkes 

med integrering. 

Det er en kjempejobb å 

lykkes med integrering.  

Å lykkes med integrering er 

viktig. 

Det er en stor jobb å lykkes 

med integrering 

Vi må lykkes med integrering.  

54 

 

Men da må man ikke være naiv, 

da må vi også ha kontroll på 

hvor mange som kommer 

Vi må ha kontroll på 

hvor mange som 

kommer til landet. Vi 

må ikke være naive og 

tenke at alt går bra.  

Det norske folket må ikke 

være naive.  

Vi må ha kontroll på hvor 

mange som kommer inn i 

landet.  

For å lykkes med integrering 

må vi ha kontroll. 

55 Og det er det motsatte av det 

Une sier. For hun sier «slipp alle 

inn, så går alt bra». Da går det 

dårlig. 

Å slippe alle 

innvandrere inn i landet 

går dårlig.  

MDG mener det går bra.  

Alle kan ikke slippe inn i 

landet.  

Det går dårlig hvis alle slipper 

inn i landet.  

MDG mener det går helt fint å 

slippe inn alle innvandrere.  

 

Det går dårlig hvis MDG 

kommer til makten. 

56 Vi må ha ansvarlighet og 

anstendighet, og så må vi sørge 

for å integrere de som kommer, 

og det er det som er 

Senterpartiets politikk (får 

applaus) 

 

Senterpartiets poltikk er 

å integrere de som 

kommer med 

ansvarlighet og 

anstendighet.  

Alle som kommer til landet må 

integreres.  

Innvandringspolitikken må 

være ansvarlig og anstendig 

Senterpartiets 

innvandringspolitikk er 

ansvarlig og anstendig. 

 

H Knut Arild Hareide kritiserer 

regjeringens skattepolitikk.  

Vedum kommenterer dette:  

  

57 I forrige uke sa Hareide at denne 

regjeringa har ødelagt for norske 

distrikt, og nå står Hareide og 

har kritisert skatteprofil, 

skolepolitikk, velferdspolitikk, 

på område etter område. 

Hareide har sagt at 

regjeringa ødelegger for 

distriktene.  

Hareide mener at regjeringa 

ødelegger for distriktene.  

Hareide har kritisert regjeringa 

på mange områder.  

58 Det er uforståelig at 

Hareide støtter H og FrP 

Hareide støtter de partiene han 

er imot 
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Også allikevel støtter han H og 

Frp i fire nye år. Det er jo helt 

uforståelig, Hareide. 

når har mener de har 

ødelagt for norske 

distrikter.  

Hareide gjør noe annet enn det 

han sier.  

Det Hareide gjør er helt 

uforståelig.  

59 Jeg vet at du har sterk tro, men 

du har veldig mye tvil og nå må 

du begynne å tro på det du 

faktisk sier. 

Hareide sier noe, men 

gjør noe annet.  

Hareide må bestemme seg for 

hva han egentlig vil.  

Hareide har en sterk kristen 

tro, og det kan Sp lage humor 

av. 

 

 

 

 


