
 

 

Kontrære standpunkter i norsk 
offentlighet  

 
Et psykologisk blikk på opplevelse av motstand 

i debatter om innvandring og kristne verdier  
 

Ida Karoline Krogh-Larsen 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Masteravhandling ved Psykologisk Institutt  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
12. juni 2018 

 

 

 



II 

 

 

 



III 

 

Kontrære standpunkter i norsk offentlighet 

En diskursiv analysetilnærming til opplevelse av motstand i debatter om omstridte temaer 

 

 

 

 

Ida Karoline Krogh-Larsen 

 

Masteravhandling ved Psykologisk Institutt 

 

UNIVERSITETET I OSLO 

 

12. juni 2018 

  



IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ida Karoline Krogh-Larsen 

2018 

Kontrære standpunkter i norsk offentlighet: Et psykologisk blikk på opplevelse av motstand i 

debatter om innvandring og kristne verdier 

Ida Karoline Krogh-Larsen 

http://www.duo.uio.no/ 

Trykk: Reprosentralen, Universitetet i Oslo 

http://www.duo.uio.no/


V 

 

Sammendrag 

I arbeidet med denne oppgaven har jeg, Ida Karoline Krogh-Larsen, gjennomført et 

selvstendig forskningsprosjekt i form av kvalitative intervjuer av norske meningsytrere som 

har erfaring med å møte motstand i offentlige debatter. Denne oppgaven har jeg kalt 

«Kontrære standpunkter i norsk offentlighet: Et psykologisk blikk på opplevelse av motstand i 

debatter om innvandring og kristne verdier», og jeg har blitt veiledet av førsteamanuensis 

Inger Skjelsbæk. Studien søkte å utforske problemstillingen: Hvordan snakker folk om 

opplevelsen av å innta kontrære standpunkter i offentligheten? For å studere dette har jeg selv 

samlet inn data ved å intervjue sju meningsytrere som har opplevd motstand på bakgrunn av 

sin deltakelse i debatter om innvandring og kristne verdier. Jeg la til grunn i studiens 

diskursive analysetilnærming at informantene var aktive i sine beretninger ved at de gikk 

gjennom et kontinuerlig identitets- og emosjonsarbeid, sett i lys av ideologier. Jeg var opptatt 

av hvordan informantene snakket om opplevd motstand, og studien har derfor følgende 

empirinære problemstilling: Hvilke affektive identiteter konstruerer informantene i sine 

beretninger om opplevelse av motstand i det offentlige ytringsklimaet? Jeg identifiserte 

informantene gjennom vurderinger av deres mottakelse i offentligheten. Gitt studiens hensikt 

om å utforske motstand, hadde jeg på forhånd planlagt intervjuspørsmål som fikk 

informantene til å fortelle primært om sine opplevde utfordringer ved slik motstand. 

Informantene i studien har inntatt standpunkter i offentligheten som er å betrakte som 

innvandringskritiske, eller som søker å fremme kristenkonservative verdier. Meningene er 

mange om Norges ansvar i kjølvannet av migrasjonskrisen i 2015, eller i hvilken grad Norge 

skal bevare sine kristne verdier og moral. Særlig i de offentlige debattene om slike 

kontroversielle temaer kommer ulike meninger til uttrykk, og polarisering av debatt og 

debattanter gjør ytringsklimaet utfordrende. Å innta kontrære standpunkter i offentligheten 

forbindes ofte med psykisk ubehag, slik som stigmatisering, krenkelse og latterliggjøring. En 

viktig demokratisk verdi er imidlertid å etterstrebe en anstendig debatt, der argumenter blir 

møtt med motargumenter på en arena der flere ulike stemmer får slippe til. Studiens analyse 

resulterte i tre sentrale hovedfortellinger. Informantene snakket om hvordan de distanserte seg 

fra kritikk, fornektet merkelapper de ble tilskrevet og mobiliserte til ytringsvilje på grunn av 

opplevd motstand. Informantene antydet hvordan de fant en balanse mellom den opplevde 

motstanden og deres ytringers meningsinnhold, og slik fungerte deres opplevde motstand 

nærmest som en pådriver for deres ytterligere vilje til ytring i offentligheten. 
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1 Innledning 

Ytringsfrihet er ofte assosiert med dilemmaer der toleranse, demokratisk balanse og 

ideologiske strømninger gjør seg gjeldende. Regjeringen påpeker i sin rapport om hatefulle 

ytringer fra 2016 at flere europeiske land har vært vitne til en «foruroligende utvikling […] 

med utspring i høyreekstremisme de siste årene» (Barne- og likestillingsdepartementet, s. 44). 

I tiden etter migrasjonskrisen i Europa i 2015, har mange europeere gått i retning av å bli mer 

kritiske til immigrasjon (Europaparlamentet, 2015). Da over en million asylsøkere ankom 

Europa dette året, viste særlig intensiteten av følelser og politiske responser en indikasjon på 

polarisering av europeisk politikk (Thorleifsson, 2016). Gjennom rekke politiske valgkamper 

i Europa, har flere høyrepopulistiske partier tatt tydelig til orde for en anti-

innvandringspolitikk der de søkte å imøtegå folks økte misnøye overfor immigrasjon. 

Eksempelvis under presidentvalget i Frankrike i 2017, opererte presidentkandidat Marine 

LePen med en tydelig høyrepopulistisk tilnærming, dog uten å lykkes med presidentposten. 

Også i land som Ungarn, Nederland, Polen, Italia og Tyrkia har høyrepopulismen gjort seg 

svært synlig i tiden etter krisen. Europeernes økte misnøye knyttet til immigrasjon har vist seg 

å gjenspeile omfanget av høyrepopulistiske stemmer i offentligheten (Thorleifsson, 2016). 

Dessuten har sosiale medier åpnet mulighetene betraktelig for at det ikke lenger kun er 

politikere som får delta i det politiske ordskiftet. Diskusjonen rundt grensene for hva det skal 

være lov til å si i offentligheten kan hevdes å være viktigere i perioder med polariserende 

politikk og intense følelser, ettersom det vil gi større grobunn for hatefulle ytringer. 

Utfordringer knytter seg dermed til ytringsfriheten, og dens noe utflytende grenser samt 

stridigheter rundt hvordan den skal håndteres, utfordres og begrenses. Nettopp dette har vært 

viktig også for debatten i Norge. 

Reaksjonene etter terrorhendelsen i Norge den 22. juli 2011 var enorme både nasjonalt 

og internasjonalt. Hendelsen ble oppfattet som et angrep på det multikulturelle samfunnet, 

men også på Arbeiderpartiet i regjering, men som tre år etter gjorde sitt nest dårligste 

stortingsvalg etter andre verdenskrig (snl.no). Diskusjoner i media dreide seg i ettertid om 

hvordan marginaliserte stemmer skulle slippes til for å gi dem motstand, der flere uttrykte en 

frykt for at det hadde blitt vanskeligere å snakke om etnisitet og kulturforskjeller. 1 Det ble 

viktig å forstå hvordan håndtering av ulike virkelighetsoppfatninger uttrykt i media snarere 

                                                 
1 En rekke norske mediekanaler dekket saken om at debatten etter 22. juli gikk i en spesiell retning, som for 

eksempel i denne artikkelen: https://www.nrk.no/norge/spesiell-debatt-etter-22.-juli-1.7765850  

https://www.nrk.no/norge/spesiell-debatt-etter-22.-juli-1.7765850
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kunne motvirke heller enn å fremprovosere eventuelle nye uønskede hendelser. Også forskere 

så et stadig sterkere behov for mer forskning på høyreekstrem terrorisme. Ravndal (2017, s. 

37) understreker i sin studie hvordan ytre høyre-sympatisører som opplever redusert tilgang 

på politisk medbestemmelse og offentlig debattdeltakelse kan føle økt frustrasjon og sinne, 

særlig dersom de blir latterliggjort, undertrykt og stemplet som rasister. I kjølvannet av 

terrorhendelsen i 2011 etterlyser Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) forskning 

på bruk av hatytringer, særlig i politiske debatter og blant sentrale opinionsdannere (Ldo.no).  

1.1 Problemstilling 

Denne studien handler om mennesker som har betydelig tilgang på offentlig ordskifte 

innenfor de etablerte mediekanalene i Norge. Jeg ønsker å utforske hvorvidt også synlige 

meningsytrere i offentligheten snakker om sine opplevelser med bruk av ord som 

stigmatisering, undertrykkelse og krenkelse for å lære mer om debattdynamikken og det 

emosjonelle trykket i diskusjoner om sentrale stridstemaer. For å studere dette har jeg 

intervjuet sju ulike meningsytrere fra norsk offentlighet som har inntatt kontrære standpunkter 

i debatter om innvandringskritikk og/eller kristenkonservative verdier. Studiens informanter 

har i større grad opplevd motstand som respons, ettersom de har gått imot rådende konsensus 

om disse temaene i flere av sine offentlige ytringer. Teoretisk rammeverk for denne studien 

trekker veksler på eksisterende forskningslitteratur innen områder som politisk psykologi, 

diskursive teorier og identitetsdiskurs, sosiopolitiske- og ideologiske prosesser, politisk 

kommunikasjon og folkemening, og minoritetsteorier, med den hensikt å utforske følgende 

problemstilling: Hvordan snakker folk om opplevelsen av å innta kontrære standpunkter i 

offentligheten? 

Det er særlig to temaer som peker seg ut som sentrale i det offentlige ordskiftet i 

Norge og som polariserer debatt og debattanter, nemlig innvandringskritikk og 

kristenkonservative verdier. Hvordan folk i offentligheten snakker om Norges ansvar i 

migrasjonskrisen, eller i hvilken grad Norge skal bevare sine kristne verdier og moral, preges 

av mange ulike synspunkter. Enkelte folk som har en stemme i slike offentlige diskusjoner 

velger å ytre sine kontrære meninger. Jeg utforsker i denne studien hvordan folk snakker om 

sine opplevelser av å innta slike kontrære standpunkter offentlig. Hvem vi kan være, slik 

Davies og Harré (1990) hevder, avhenger av de posisjonene som er tilgjengeliggjort gjennom 

tale, både i interaksjon og konversasjon. Det å bli seg bevisst ens egen posisjon i samfunnets 
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bredere meningsmangfold, skaper identitet og en bekreftelse av egen plassering i det 

ideologiske landskapet. En slik plassering kan også tilskrives meningsytreren ved at 

allmennheten gjør seg opp egne meninger og antakelser om ytreren. 

For å kunne lykkes i å innta et standpunkt (f.eks. ved å trosse majoriteten) kan en føle 

et behov for det som ofte kalles sivilkurasje. Begrepet kan forstås som et moralsk mot, et 

«personlig mot til å vedstå seg sin mening (og handle deretter)» (ordnett.no). Et slikt mot kan 

være nødvendig da det finnes en reell risiko forbundet med å gå imot majoriteten offentlig, 

slik som svekket popularitet, ekskludering, motvilje og latterliggjøring (Kidder, 2005). I lys 

av Hochschilds (1979) teori om emosjonsarbeid (‘emotion work’), vil jeg se nærmere på hva 

informantene sier om sine emosjonelle reaksjoner som offentlige meningsytrere. 

Emosjonsarbeid oppstår idet folk forsøker å endre graden eller kvaliteten av en emosjon eller 

følelse. Ettersom emosjonsarbeid også medfører arbeid på personens identitet (Exley & 

Letherby, 2001), anser jeg denne følelsesprosessen som en form for identitetsarbeid, som i sin 

tur tillater meg å betrakte hvordan informantene skaper sine identiteter ved hjelp av å uttrykke 

seg emosjonelt. 
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2 Bakgrunn 

Sett i sammenheng med andre fagdisipliner som strukturell sosiologi og antropologi, 

har sosialpsykologien utpekt seg som en av disiplinene med en urovekkende mangel på 

studier innen globaliseringsprosesser (Roggeband & Klandermans, 2007, s. 8). I denne 

studien betrakter jeg derimot individet som «farget» av samtidens globaliseringsprosesser, 

som innebærer at jeg legger til grunn hvordan informantene kontinuerlig lar seg prege av 

samfunnets økende grad av samhandling og påvirkning mellom folk og stater, som potensielt 

kan gjøre folk likere. Studien lener seg derfor på en poststrukturalistisk tradisjon, der mening 

ikke er vedvarende eller endelig gitt, men snarere vurdert som fluktuerende og styrt av 

rådende definisjoner i sin kontekst.  

Jeg har begrenset meg til temaene innvandringskritikk og kristenkonservative verdier 

ettersom disse både er dagsaktuelle og sentrale i det offentlige ordskiftet, samt at innvandring 

og kristne verdier ofte trekkes frem når ytringsfriheten i Norge diskuteres (se f.eks. nasjonal 

rapport av Steen-Johnsen, Fladmoe & Midtbøen, 2016). Innvandringskritiske standpunkter 

hentyder i oppgaven til standpunkter som knytter sterk bekymring til fornemmelse av 

innvandringens negative følger for samfunnet og motarbeider de gjeldende 

innvandringstrendene. Kristenkonservative standpunkter hentyder til standpunkter som inntar 

et klassisk og tradisjonelt syn på kristne dogmer. 

Denne studien bidrar dessuten med å utvide et relativt lite utforsket området i 

psykologisk forskningssammenheng. Sammenlignet med det enorme omfanget av forskning 

på stigma og sykdom (f.eks. Markowitz, 1998; Schulze & Angermeyer, 2003; Corrigan, 1998; 

Link, Yang, Phelan & Collins, 2004) finnes det til nå relativt lite psykologisk forskning på 

opplevd motstand (og stigma) knyttet til ideologiske overbevisninger. Mange av de studiene 

som finnes, også utenfor den psykologiske fagdisiplinen, viser at folk ofte velger å unngå 

deltakelse i omstridte diskusjoner eller å ytre stridende meninger, særlig i frykt for det 

potensielle psykiske ubehaget som kan oppstå (Noelle-Neumann, 1974; Pool, Wood & Leck, 

1998; Neuwirth, Frederick, & Mayo, 2007). Blant de mest anerkjente teoriene er statsviter 

Elisabeth Noelle-Neumanns (1974) taushetsspiral (‘spiral of silence’), som hevder at de 

individene som oppfatter sine meninger innenfor en majoritetsposisjon vil være mer 

tilbøyelige til å uttrykke disse, sammenlignet med de som opplever at egne meninger ikke er i 

samsvar med de fleste andre folks meninger. Imidlertid antyder flere studier at negative 
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psykologiske reaksjoner i form av blant annet negativt selvbilde kan fremkalles av kun å være 

eksponert for normativ innflytelse – en sosial påvirkning der ønsket om å bli akseptert av 

andre fører til at en retter seg etter dem (Sandberg, 2014, s. 5). Bevissthet rundt eget selv som 

del av en minoritet i offentligheten kan være nok til at opplevelse av ubehag oppstår, 

uavhengig av om personen må ta til orde for sitt minoritetssyn i offentligheten (Pool, Wood & 

Leck, 1998). 

2.1 Hva er ideologi? 

Informantene i studien er valgt ut på bakgrunn av at de har opplevd motstand som 

respons på sine ideologisk orienterte standpunkter i offentligheten. I denne studien betraktes 

ideologi som en diskursiv praksis, og en redegjørelse av ideologi som begrep er derfor 

nødvending. Van Dijk (2006) definerer ideologi ut i fra fire forutsetninger. 2 Overordnet sett 

anser Van Dijk (2006) ideologi som en form for trossystem, delvis styrt av en kognitiv 

komponent som redegjør for forestillingen om tro satt i system. Videre peker han på ideologi 

som noe mennesker har felles, altså et sosialt felleseie. En ideologi tenderer til å kunne 

definere den sosiale identiteten til en gruppe basert på sosiale representasjoner. Grupper som 

assosieres med spesifikke ideologier, slik som kirker og politiske partier, tydeliggjør skillene 

mellom mangfoldet av forskjellige ideologier. En ideologi manifesterer seg mer fundamentalt 

eller aksiomatisk, altså noe umiddelbart innlysende. Dermed kan ideologi forstås som et 

overordnet system som kontrollerer og organiserer de underliggende delte trosformene, og 

gruppens trosformer er avhengig av en koherens som tydeliggjør deres rasjonalitet. Van Dijk 

(2006) understreker til slutt ideologiers gradvise ervervelse og endring i løpet av et individs 

liv. Stabilitet over tid er likevel avgjørende for hvorvidt et trossystem skal kunne betegnes 

som en ideologi. Folks kjennskap til ideologier varierer, og individene i en ideologisk gruppe 

identifiserer seg ofte med ideologiene på forskjellige måter og med varierende styrke. 

Medlemmene vil dermed oppleve seg selv som mer eller mindre stereotypiske for sin 

gruppeidentitet (Van Dijk, 2006). 

Ideologier kan også utvikles i slik grad at den snarere betraktes som et felleseie for et 

for et bredere samfunn, slik de utgjør en del av den overveiende aksepterte holdningen, 

nærmest som åpenbare oppfatninger som et flertall domineres av, ofte omtalt som 

                                                 
2 For en inngående definisjon av ideologi, se Van Dijks (2006) fire forutsetninger. 
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folkemening. Videre vil det samtidig bety at disse overbevisningene mister mer av sin 

ideologiske karakter så snart de blir en del av denne rådende konsensus (Van Dijk, 2006). 

Min studie fordrer, gitt dens fokus på diskurs, en forestilling av ideologi som en 

diskursiv praksis. I samsvar med Wetherell og Potters (1992, s. 61) perspektiv, er ideologi å 

betrakte som en praktisk handling, det være seg i taler, aviser, samtaler, politiske uttalelser, 

forklaringer eller anekdoter. Kulturelle betydninger innenfor ideologiene blir på denne måten 

produsert og forstått. Ideologiske standpunkter som inntas i offentligheten fungerer slik sett 

som en praktisk handling, som i sin tur blir tillagt en egen betydning gjennom sin handling.  

En offentlig debatt vil alltid bestå av ulike meninger som har vokst frem på bakgrunn 

av ulike ideologiske strømninger i befolkningen, og fri meningsutveksling kan bidra til å 

utfordre vedtatte sannheter eller konspirasjonsteorier som eksisterer i et samfunn. Individers 

ytringer kan gi oppsving til et fremvoksende tankesett med gjenlyd i bredere deler av 

befolkningen. Jeg fokuserer på hvordan politiske ideologier aktivt konstruerer og skaper nye 

identitetsdannelser og subjektposisjoner gjennom offentlige meningsytreres beskrivelser av 

egne erfaringer.  

2.2 Den sosiopolitiske kontekst 

Sett i sammenheng med økningen av europeeres følelsesmessige- og politiske 

responser rundt migrasjonskrisen i 2015, kan europeisk politikk nå hevdes å være sterkere 

preget av polarisering enn det som var tilfelle før krisen. Det anslås at over en million 

asylsøkere ankom Europa i 2015, som utgjorde over det dobbelte av antallet som ankom året 

før (Thorleifsson, 2016). Slik det fremgår av holdningsundersøkelser fra de siste ti årene, har 

anti-muslimske holdninger og ideer hatt en økning, særlig knyttet til kulturell homogenitet, 

ofte uttrykt som etnosentrisme, diskriminering eller rasisme (Mudde 2009; Esposito & Kalin 

2011). I de vertslandene der frykten etter migrasjonskrisen er sterkest, knyttes denne følelsen 

ofte til bekymringer over en opplevd kulturell og religiøs trussel, som et angrep på Europas 

kristne identitet, der fysisk sikkerhet står i fare, gjennom frykten for islamistisk terrorisme. 

Som eksempel på at immigrasjon kan oppleves truende for nasjonal identitet er f.eks. 

innvandring av muslimer til Europa, der noen europeere føler utrygghet knyttet til muslimsk 

innvandring på vegne av sin ikke-muslimske identitet (fn.no). Islamofobi skyldes gjerne at en 

tror at det å være muslim er det samme som å være en islamistisk ekstremist. Populistiske 
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partiers sammenblandinger av migranter med terrortrusler 3 kan dessuten bidra til å få vann på 

mølla for de høyreekstremistiske kreftene. 

Marginaliserte bevegelser på ytre høyrefløy har dessuten funnet sin vei inn i 

mainstream-politikken og har dermed fått innpass blant normativt aksepterte grupper (dvs. 

politiske partier med bred oppslutning), slik Portelinha & Elcheroth (2016) hevder i sin studie 

av franske Nasjonal Samling (tidligere Nasjonal Front). Også i Norge viste endringer i 

politisk språkbruk hvordan den humanitære tilnærmingen ble svekket til fordel for advarende 

ord om migranters negative innvirkning på norsk kultur og velferd (Thorleifsson, 2016), slik 

som hvordan norske politikere ønsket å sette tøffere krav til flyktninger fordi de «ikke kan bli 

båret inn på gullstol til Norge». 4 I min studie fokuserer jeg på hvordan informantene opplever 

globaliseringsprosessers innvirkning på det moderne, norske samfunnet og hvordan de 

snakker om måten det preger deres nasjonale og religiøse identitet, som videre gjør dem 

villige til å ytre seg offentlig. Deler av grunnlaget for at informantene i min studie ytrer seg 

offentlig dreier seg om reaksjoner på globalisering og samfunnsstrukturelle endringer, slik 

som økende grad av innvandring og sekularisering, eller andre prosesser som har innvirkning 

på egen sosial og ideologisk tilhørighet. Betydningsfulle hendelser slik som terrorhendelsen i 

2011 og migrasjonskrisen i 2015 påvirker politiske omstendigheter som, i sin tur, former 

folkemeningen og den rådende konsensus om blant annet flerkulturelle samfunn, religiøse 

verdier og ulike ideologiske strømninger. 

2.3 Ytringsfriheten i Norge og debattklimaets 

endring 

Nasjonale holdningsundersøkelser fra 2017 viser at nordmenn ønsker strenge straffer 

for de som kommer med rasistiske eller religionskritiske uttalelser, spesielt de som publiseres 

i sosiale medier (Steen-Johnsen, Fladmoe, & Midtbøen, 2016, s. 37). En kraftig økning i bruk 

av sosiale medier og kommentarfelt i Norge de siste årene har åpnet opp for en vesentlig 

romsligere arena for ytring, noe som har ført til en større mulighet for meningsvariasjon 

uttrykt i det offentlige rom. Strømmen (2011, s. 151) advarer mot det han hevder er en 

"banalisering av høyreekstremismen", der "ekstremistiske" forestillinger flyter opp der 

                                                 
3 For en grundig redegjørelse av bl.a. populistiske partiers responser på krisen i 2015, se Thorleifsson (2016). 
4 Se f.eks. artikkel fra VG om uenigheter knyttet til språkbruken i norsk innvandringspolitikk: 

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/d3lwq/integreringsmeldingen-listhaug-varsler-flere-og-toeffere-krav-til-

flyktninger   

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/d3lwq/integreringsmeldingen-listhaug-varsler-flere-og-toeffere-krav-til-flyktninger
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/d3lwq/integreringsmeldingen-listhaug-varsler-flere-og-toeffere-krav-til-flyktninger
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mainstream-media befinner seg. På denne måten gis ledende politikere anledning til å 

tydeliggjøre sine ståsteder i riksmedia, f.eks. vedrørende "snikislamifisering". Videre påstår 

Strømmen (2011, s. 151) at en slik utvikling vil kunne påvirke hva som legger premissene for 

samfunnsdebatten. Media kan imidlertid sies å ikke være nøytral, da noen mediehus (f.eks. 

Klassekampen, Dag & Tid, Morgenbladet, etc.) påberoper seg nettopp å representere 

ideologiske strømninger. 

Ihlebæk og Thorseth (2017, s. 139-163) intervjuet redaktører i de største norske 

avisene i sin studie av den offentlige innvandringsdebatten i Norge. Flere redaktører antydet 

at migrasjonskrisen i 2015 medførte hegemoniske skiftninger i debatten, ved at en aksept for å 

andre og mer kritiske holdninger begynte å gjøre seg gjeldene (ibid., s. 155). Blant annet 

opplevde de særlig etter migrasjonskrisen en større takhøyde for å presentere kritiske 

argumenter mot innvandring. Videre hevdet flere redaktører at debatten hadde i perioden etter 

2015 blitt mer mangfoldig. Dette ble dels begrunnet med at nye stemmer hadde sluppet til i 

den offentlige diskusjonen, noe som også var del av redaktørenes uttalte strategier. Mange av 

redaktørene i studien uttrykte at de betraktet den generelle innvandringsdebatten i Norge som 

polarisert (ibid., s. 156). Informantene i min studie har ofte inntatt standpunkter som har møtt 

motstand i norsk offentlighet, men ikke utelukkende i debatter om innvandring. Det kan antas 

at denne studiens informanter kan bidrar til å endre aksepter for visse synspunkter med sine 

uttalelser, særlig ettersom de også har gjort seg synlige i etablerte mediekanaler. Til tross for 

motstanden informantene har opplevd, har de gjentatte ganger valgt å delta i offentlige 

diskusjoner. Nettopp en slik type opplevelse av motstand vil jeg fokusere på i denne studien. 

2.4 Meningsmangfold: Når nye stemmer slippes til 

Både omfang og karakter av politiske ytringer i media kan potensielt sett reflektere 

graden av politisk tilfredshet i et samfunn (Shah, Cho, Eveland, & Kwak, 2005), og misnøyen 

knyttet til migrasjonskrisen kan ses som et eksempel på dette. 5 I en studie av Vallone, Ross 

og Lepper (1985) hevdet de at partitilhengere har en tendens til å oppfatte mediedekning som 

ufordelaktig i henhold til egne synspunkt, ved at den betraktes som urettferdig og i ensidig 

favør av «andres» synspunkt. Offentlige ytringer av egne synspunkt i media kan bidra til å 

igangsette samfunnsendring innenfor en rekke kontekster, men folks villighet til å ytre sine 

                                                 
5 I en ytring fra FrP-politiker Christian Tybring-Gjedde anklaget han NRK og andre medier for å drive med 

propaganda i dekningen av migrasjonskrisen: https://www.nrk.no/norge/kaller-flyktningdekningen-

_propaganda_-1.12535903  

https://www.nrk.no/norge/kaller-flyktningdekningen-_propaganda_-1.12535903
https://www.nrk.no/norge/kaller-flyktningdekningen-_propaganda_-1.12535903
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meninger er ofte forbundet med hvordan de oppfatter seg selv i henhold til minoritets- og 

majoritetsstatus (Noelle-Neumann, 1974). Noen mennesker – de Noelle-Neumann (1974) har 

kalt ‘den harde kjerne’ (‘the hardcore’) – velger å uttrykke seg uavhengig av meningsklimaet 

de befinner seg i. ‘Den harde kjerne’ synes å være de individene som har sterke meninger 

støttet opp av sine sikre holdninger, og følgelig ikke viser bekymring for å uttrykke sine 

minoritetsmeninger (Neuwirth, Frederick, & Mayo, 2007). 

Diktaturer og undertrykkende regimer utøver sterk undertrykkelse av stemmer i media 

i form av reell sensurering utført av statsmyndigheter, ofte av politiske hensyn. Sensur 

henviser til tvungen taushet eller ekskludering fra massemedia og mangel på 

medbestemmelsesrett. Noen hevder også at liberale demokratier tenderer til å drive mild 

sensur, gjennom samfunnets medvirkning til taushet i form av mer subtil ekskluderering av 

enkelte stemmer (Linden & Klandermans, 2006). Koopmans (1996) påpeker at mulighet for 

deltakelse i politisk beslutningstaking kan virke hemmende på høyreekstrem vold. 

Utfordringer knyttet til økt immigrasjonstilstrømning kombinert med en mangel på innflytelse 

fra innvandringskritiske partier og offentlig undertrykkelse av deres meninger, har hatt 

innvirkning på militant mobilisering i land som Sverige, Tyskland og Storbritannia (Ravndal, 

2017, s. 37). Slik kraftig mobilisering kan dermed tolkes som et utfall av at misnøye bygger 

seg opp i ytterliggående miljøer uten utløp. En slik prosess baserer seg på en teori ofte omtalt 

som trykkokerteorien.  

Flere redaktører i Ihlebæk og Thorseths (2017, s. 139-163) studie nevnte 

trykkokerteorien der de videre hevdet at en åpen debatt kan sette en demper på misnøyen, i 

stedet for at «avvikende» meninger begrenses til ytterliggående miljøer – og potensielt kan 

fungere som ekkokamre. Blant bekymringene til flere av redaktørene var at dersom 

synspunkter kun presses inn i små fora eller arenaer blir disse ikke utfordret av andre 

synspunkter, og en ekkokammereffekt kan ofte oppstå. Karlsen, Steen-Johnsen, Wollebæk & 

Enjolras (2017) fant derimot i sin studie av nettdebatter at folks meninger snarere ble 

forsterket dersom de ble eksponert for kraftig motstridende argumenter, en såkalt 

skyttergravsdynamikk. De nevnte teoriene støtter seg på ulike forståelser av meningsmotstand, 

men de har et felles overordnet mål om å komme nærmere en forståelse av hvordan 

ytringsfriheten kan praktiseres mest mulig effektivt. 

Tvangstiltak som har til hensikt å dempe høyreradikale meninger og aktører har vist 

seg snarere å fremkalle mer ekstreme former for aktivisme (Minkenberg, 2006). Simi og 
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Futrell (2009) trekker frem hvordan sterk stigmatisering øker indre begeistring i 

høyreekstreme grupper. På den annen side kan stigmatisering i ulike former og varierende 

intensitet lede til motsatt effekt (Linden & Klandermans, 2006). Dette indikerer at betydelig 

undertrykkelse og stigmatisering kan fremme vold, men det samme utfallet kan også oppstå 

ved fullstendig fravær av slik behandling. Disse funnene antyder, slik Ravndal (2017, s. 15) 

hevder, at økt eller redusert grad av stigmatisering ikke kan betraktes som gjensidig 

ekskluderende. Hvordan en bør forholde seg til høyreradikale politiske krefter har ingen 

entydige svar, da det er heller uvisst hvorvidt ekskludering og undertrykkelse fører til 

ytterligere polarisering (Eatwell & Mudde, 2004). 

2.5 Det emosjonelle ordskiftet 

Ideologiske overbevisninger er nært knyttet til det emosjonelle ved mennesket, særlig 

fordi folk ofte investerer tid og krefter på å definere og tydeliggjøre sitt ideologiske ståsted 

(Rip, Vallerand & Lafrenière, 2012), slik som hvordan en uttrykker sin plasserering i 

ideologisk i debatter om eksempelvis innvandring eller Midtøsten-konflikten. Konsekvenser 

av å offentlig ta til orde for standpunkter som, i et samfunn, assosieres med "uakseptable" og 

"avvikende" holdninger kan i enkelte tilfeller bli enorme. Også i liberale demokratier, der 

debatter foregår i tråd med demokratiske verdier, finnes rådende ideologier og meninger som 

det kan være utfordrende å gå imot. Forskning gjennom tiår har fastslått nettopp at folk ofte 

retter seg etter den meningen majoriteten har (Bond & Smith, 1996), og viser seg derfor 

konforme i sosiale situasjoner. Konformitet refererer til måten folk endrer sin atferd for å 

avpasse etter andres responser (Cialdini & Goldstein, 2004). Å derimot ytre sine faktiske 

meninger i møte med en motstridende majoritet er gjerne forbundet med større risiko, men det 

kan også oppleves mer tilfredsstillende, da offentlig ytring som går imot majoriteten har vist 

seg å lede til opplevelse av styrke og stolthet (Aramovich, Lytle, & Skitka, 2010, sitert i 

Sandberg, 2014, s. 15). Min studie interesserer seg nettopp for hvordan folk snakker om 

opplevelser av motstanden de får ved å gå imot majoriteten i det offentlige ytringsrommet. 

Ytringsfriheten spiller en sentral rolle i dette henseende, men det samme gjør 

spørsmålet om hvor det er rett å sette grensene for «akseptable» ytringer. Det knyttet ofte 

bekymring til hvorvidt grensene for det «normale» kan stå i fare for å bli flyttet stadig lenger i 

retning av holdninger som ikke er ønskelige i et demokrati. Regjeringen lanserte i 2015 en 

politisk erklæring mot hatefulle ytringer med formål om å forplikte til en innsats mot hatefulle 
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ytringer og intoleranse. Internett og sosiale medier har stor betydning for deler av 

Regjeringens nye tiltak mot slike ytringer. Regjeringen nevner i en egen strategirapport 

dessuten hvordan sosiale medier «gjør det mulig for grupper som normalt ikke blir hørt i den 

offentlige debatten å få en stemme.» (Barne- og likestillingsdepartementet, s. 41). Samtidig 

understreker rapporten hvordan «terskelen for å spre hets og hatefulle ytringer er lavere på 

nett enn ansikt til ansikt.» (ibid., s. 41). 

På det juridiske fagfeltet, finnes stadige stridigheter rundt vurderingen av hatytringer. 

Skaden slike ytringer – også de lovlige – kan påføre offeret er enorme, og den 

samfunnsmessige verdien av å tillate dem betraktes av enkelte som ubetydelige, men av andre 

som nødvendige. Professor i juss Nadine Strossen (2018) er av den oppfatning at hatytringer 

bør møtes med motargumenter heller enn at alle slike ytringer sensureres. Psykologiens 

oppgave vil i denne sammenheng primært være å befatte seg med den enkeltes psykiske 

reaksjoner, fremfor å hefte for de juridiske konsekvensene av for eksempel hatytringer.  

2.5.1 Hva er hatytringer? 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har en definisjon av hatytringer – som 

dekker både ulovlige og lovlige hatytringer: 

Hatytringer er nedverdigende, truende, trakasserende eller stigmatiserende ytringer 

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

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

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

nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitet og alder 

(Ldo.no). 

2.5.2 Det offentlige ordskiftets splittende prosesser 

Følelser settes i spill når ideologiske interessekonflikter oppstår, særlig hva gjelder 

områder der folks identiteter står sterkt (Sandberg, 2014), slik som etnisitet og religiøs 

tilhørighet. Når tydelige standpunkter inntas i et ordskifte markeres samtidig meningsytrernes 

plassering i det ideologiske landskapet, og de sosiale ettervirkningene kan for noen oppleves 

fatale, noe som også kan virke inn på egen selvforståelse og identitet. Tajfel og Turner (1979) 

la mye av grunnlaget for forskning på sosiale identiteter med sin sosiale identitetsteori 
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(‘social identity theory’). Hovedtrekkene i denne teorien søker å forklare atferd mellom ulike 

grupper basert på individets opplevde medlemskap i en gruppe. Teorien tilsier at opplevelse 

av medlemskapet avhenger av faktorer slik som opplevde forskjeller i gruppestatus, og 

fornemmelsen av disse statusforskjellenes legitimitet og stabilitet samt individets opplevde 

evne til å bevege seg fra en gruppe til en annen (Tajfel & Turner, 1979; Turner, 1999). 

Nettopp denne forestillingen av individet kan i seg selv forstås som en diskursiv konstruksjon, 

da det er kulturelt, sosialt og historisk situert (Wetherell & Potter, 1992, s. 75). I denne 

studien forsøker jeg derfor å forstå informantene gjennom sine kulturelle og sosiale praksiser. 

Dette innebærer at jeg interesserer meg for måten meningsytrerne i studien snakker om 

hvordan de ser seg selv og andre i sine utpekte grupper innenfor de sosiale omstendighetene 

av norsk offentlig ordskifte, knyttet til innvandringskritikk og kristenkonservative verdier i et 

samfunn preget av multikulturalisme og en akselererende sekulariseringsprosess. I en slik 

psykologisk prosess kan informantene oppnå ulike forståelser av eget selv og de kan danne 

seg nye identiteter gjennom språket. 

Videre har jeg i min studie en særlig interesse for de underliggende emosjonelle 

opplevelsene som vises gjennom måten meningsytrerne snakker på. Ettersom ytring av 

kontrære standpunkter forbindes med sosial isolasjon og ekskludering (Noelle-Neumann, 

1974; Pool, Wood & Leck, 1998), vil det være nærliggende å anta at en rekke meningsytrere 

også i Norge opplever motstand og stigmatisering. Toyoki og Brown (2013) påpeker at teorier 

om stigmatisering domineres av en forestilling som betrakter stigmatiserte individer kun som 

passive ofre av fordommer og diskriminering. I denne studien legger jeg derimot til grunn at 

informantene er aktive ved at de går gjennom et kontinuerlig identitetsarbeid. I utforskning av 

informantenes identiteter trekker jeg veksler på Giddens’ (1994, s. 7) perspektiv på 

identitetsarbeid (‘identity work’) der folk fremstilles som ‘intelligente strateger’. Jeg ønsker å 

undersøke hvordan informantene på aktive og refleksive måter kan skape, utbedre og forkaste 

sine identiteter, da dette arbeidet kan vurderes som kontinuerlige forsøk på å opprettholde 

selvaktelse og sikre sosial støtte (Sveningsson & Alvesson, 2003).  

Når en ytring offentliggjøres i et ordskifte, er mange parter involvert. Grovt sett finnes 

det en avsender (dvs. meningsytreren), et budskap (dvs. meningsinnholdet i ytringen), en 

mottaker (dvs. offentligheten) og en tiltenkt eller tilsiktet mottakergruppe (dvs. den gruppen 

eller identiteten som avsender refererer eller henvender seg særlig til). Denne studien tar 

utgangspunkt i perspektivet til meningsytrerne, individene som ytrer seg. Men informantene i 
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studien er imidlertid å regne som både mottakere av kritikk – særlig i form av mottakerens 

responser på deres ytringer – og tidvis også avsendere av kritikk (avhengig av ytringenes 

meningsinnhold). Denne gjensidigheten mellom informantene og responsene til dem bør ses i 

relasjon ettersom at det interessante ved studiens informanter er nettopp at de både kan være 

avsendere og mottakere av kritikk i offentligheten.  

De sju meningsytrerne jeg har intervjuet i denne studien har alle en stemme i norsk 

offentlighet gjennom sin deltakelse i debatter på nett, radio, TV, i aviser eller i andre 

offentlige tilstelninger. Samtlige har opplevd motstand i offentligheten etter å ha inntatt sine 

meninger om blant annet innvandring og/eller kristenkonservative verdier som i 

offentligheten kan ses som kontrære. Enkelte har dessuten posisjoner gjennom sitt virke som 

krever at de uttaler seg offentlig om politiske saker som omhandler innvandring og/eller 

kristenkonservative verdier (og tilhørende konflikter eller utfordringer). 

Dette delkapitlet tar for seg sosial kategorisering, fordommer og stigma som 

eksempler på prosesser som folk i et offentlig ordskifte kan involveres i, som følge av sine 

offentliggjorte standpunkter. Det kan imidlertid nevnes at folk i meningsytrerens tilsiktede 

mottakergrupper også kan oppleve de samme prosessene, men dette avhenger av 

meningsinnholdet i ytringene. For eksempel vil det være nærliggende å anta at dersom en 

meningsytrer uttrykker seg på intolerante måter om en bestemt gruppe i et samfunn, vil denne 

gruppen for eksempel kunne oppleve seg stigmatisert. Ettersom jeg har valgt å intervjue 

meningsytrere, er det nettopp deres opplevelser jeg primært er opptatt av i denne studien. 

Psykologisk forskning på sosial kategorisering, fordommer og stigma har siden 1980- 

og 90-tallet vært dominert av kognitive teorier (se f.eks. Ashmore & Del Boca, 1981; 

Hamilton, 1981; Tajfel, 1981). Slike tilnærminger identifiserer fordommer som kognitive 

prosesser på individnivå, der individene tydeliggjøres som medlemmer av ulike kategorier. 

Sosial interaksjon og persepsjon av andre må dermed organiseres, ordnes og forenkles 

primært rundt et sett av kognitive kategorier, slik kognitive teorier ofte antar. I likhet med 

Wetherell og Potter (1988, 1992) og Van Dijk (2006), ønsker jeg i denne studien å vurdere 

alternative tilnærminger til forståelse av sosial kategorisering, fordommer og stigmatisering. 

Som følge av den diskursive analysetilnærmingen av individers samfunnsmessige og 

kulturelle kontekst, tar studien utgangspunkt i sentrale teorier av blant andre Foucault (1971, 

1977), Bourdieu (1989) og Goffman (1961a, 1961b, 1963). 
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Sosial kategorisering 

Sosial kategorisering betraktes ikke kun som en type verktøy for å «sette 

merkelapper» på ulike grupper og individer, men også som metode for organisering av 

persepsjoner, kunnskap og moralske forhold (Brown, 1993). Hvilke benevnelser som benyttes 

i relasjon til sosiale identiteter påstås å ha svært stor betydning for menneskers sosiale 

persepsjoner. Teorier knyttet til avvik og ideologikritikk vurderer tilskrivelse av 

«merkelapper» (‘labelling’) som en form for sosial kontroll (Brown, 1993). Slik Foucault 

understreker, er makt vesentlig for forståelsen av hverandre som individer eller grupper, 

ettersom det er nettopp makten som skaper en slik viten og dannelse av våre identiteter og 

relasjoner (Jørgensen & Phillips, 2007, s. 49). Individers følelsesmessige forpliktelse til en 

gruppe har vist seg å være avhengig av blant annet gruppens relative status (Ellemers, 

Kortekaas, Ouwerkerk, 1999). Et generelt argument går på at lav gruppestatus fører til at 

individer sammenligner sin ingruppe (dvs. den gruppen de identifiserer seg som medlem av) 

med andre relevante grupper på ufordelaktige måter. Dette kan i sin tur gjøre det vanskelig for 

disse individene å oppnå en positiv sosial identitet ved å være en del av gruppen. Det vil være 

nærliggende å tenke at folk som identifiserer seg med grupper forbundet med lav 

gruppestatus, slik som grupper utsatt for sterk kritikk i offentligheten, oftere vil bli utsatt for 

negative merkelapper fra andre. Dessuten kan folk som opplever seg truet av ufordelaktige 

merkelapper finne det særlig utfordrende å opprettholde sin positive sosiale identitet, da de 

kan oppleve at deres ingruppe er i uoverensstemmelse med gruppen andre hevder de er en del 

av. 

Slik Bourdieu (1989) beskriver, kan klassifiseringssystemer i det sosiale rom plassere 

individer ut i fra hvor mye økonomisk, kulturell og sosial kapital de har. Et slikt 

klassifiseringssystem har ulike sosiale funksjoner som tillater bestemte måter å oppfatte og 

ignorere, gjenkjenne og avvise, og dessuten være og handle ut i fra. Dersom noen underkastes 

sammensatte og uforenlige normer, kan det å være konform overfor enhver norm føre til at de 

stemples både som "avviker og "konformist" på samme tid (Dunn & Creek, 2015). 

Motstridende normer samt truende og reelle merkelapper kan ha stor innvirkning på deres 

identiteter og identitetsarbeid, ettersom det kan oppstå dilemmaer knyttet til et individs ulike 

identiteter innenfor et samfunn med vekslende normer.  
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Sosial kategorisering forbindes med kognitive teorier, men like fullt er kategorisering 

betraktet som en diskursiv praksis der ulike sosiale handlemåter og identiteter skapes. 

Identitet i muntlig kommunikasjon anses som en konstruksjon, en virkeliggjøring og en 

ferdighet. Innenfor en gitt diskursiv kontekst (f.eks. samtaler, politiske uttalelser, aviser, etc.) 

opprettes de sosiale kategorienes mening, deres funksjoner samt deres sosiale og psykologiske 

betydninger. Parallelt med at de diskursive kontekstene varierer, vil også deres betydning 

endre seg. 

Sosial kategorisering er også delvis forbundet med rolleteorien, slik den ble formulert 

av Moreno i 1951. Hverdagslige aktiviteter vurderes, ifølge denne teorien, i henhold til 

funksjonen de er forbundet med. En mor har funksjonen som omsorgsperson, men hun vil 

også ha andre funksjoner, slik som skattebetaler, arbeidstaker og busspassasjer, som alle er 

utstyrt med ulike forventninger. Dessuten er folk bærere av andre samtidige betegnelser innen 

kategorier slik som kjønn, etnisitet og sosial klasse. Min studie stiller seg imidlertid kritisk til 

rolleteorien, til fordel for Harré og Lagenhoves (1999) mer dynamiske posisjoneringsteori, da 

sistnevnte tillater meg å studere informantenes personlige historier og subjektposisjoner 

snarere enn å begrense meg til en forestilling av sosiale roller som noe forutbestemt. Derfor er 

diskursive konstruksjoner av informantenes personlige historier avgjørende for hvordan deres 

handlinger blir forstått. Mens noen posisjoner er enkle å forstå, vil andre kunne kreve 

ytterligere forklaringer og forhandlinger. En slik forhandlingsprosess av blant annet 

identitetsforståelse kan også si noe om informantenes opplevde status og tilhørighet i grupper, 

styrt av hvordan de posisjonerer seg i relasjon til andre. 

Statusforskjeller mellom grupper kan ofte bidra til å fremheve interessekonflikter 

mellom grupper (Tajfel & Turner, 1979, s. 37), og innvirkningen lav status har på 

underordnede grupper kan tendere til å forsterke gruppens motstand mot høystatusgrupper 

(Thibaut, 1950). Forskjellige roller kan tillegge folk ulik status, realisert gjennom språkbruk. 

Folk har, ifølge Goffman (1961a, 1961b), en tendens til å aktivt distansere seg fra bestemte 

roller, som følge av en opplevd uoverensstemmelse med reell eller ønsket selvforståelse. De 

som f.eks. er ansett som ofre i et samfunn blir, ifølge Quinney (1972), «produsert» gjennom 

praktisk og politisk aktivitet, tilskyndet av det han omtaler som rhetoric of victimization. En 

slik forestilling tilkjennegir en rekonseptualisering av offerbegrepet, og prosessen betraktes 

dermed som en diskursiv praksis (Holstein & Gale, 1990). Informantene i min studie har flere 

ganger gått imot majoritetsoppfatninger i offentligheten, og status knyttet til ulike ideologiske 
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ståsteder og deres aksept i den offentlige samtalen kan være avgjørende for mottakelsen de får 

i offentligheten, og hvordan de snakker om opplevelsen av egen sosial identitet. 

Håndtering av det å være gjenstand for kritikk kan samtidig ses som et arbeid med 

emosjoner, da dette arbeidet skapes til noe bevisst idet individets følelser oppfattes som 

uegnet i en gitt situasjon (Hochschild, 1979). Når en situasjon ikke kan legitimere for at 

bestemte følelser oppstår, vil individet arbeide med å endre graden eller kvaliteten av følelsen, 

ofte påvirket av det Hochschild (1979) omtaler som følelsesregler (‘feeling rules’). Disse 

reglene innebærer oppfatninger av hva en forventer av seg selv å føle i en situasjon, sett i 

relasjon til hvilke følelser som bør oppstå i situasjonen. De kan betraktes som retningslinjer 

for bedømmelse av tilpasning og mistilpasning mellom følelse og situasjon. Hvilke følelser 

som forventes av folk i offentligheten rundt f.eks. innvandring og migrasjonskrisen kan sies å 

være styrt av de majoritetsoppfatningene som gjør seg mest synlige i debatter. 

Fordommer 

Voltaire (1929, s. 351) innledet sin artikkel om fordommer i Philosophical Dictionary 

med uttalelsen ‘prejudice is an opinion without judgement’. Denne forestillingen av begrepet 

impliserer at fordommer skapes idet en fordomsfull mening oppstår med mangelfulle 

begrunnelser eller totalt fravær av sin begrunnelsesprosess. Fordommer er ofte blitt betraktet 

som en ren menneskelig utilstrekkelighet, og vurdert med utgangspunkt i at det kun eksisterer 

små variasjoner av lokale manifestasjoner, slik det tilsynelatende fremgår av studier innenfor 

ulike kulturer (Wetherell & Potter, 1992, s. 204-206). 

Innenfor feltet av politisk psykologi, vil det være nærliggende å trekke linjer til 

samfunnets maktstrukturer i forståelsen av fordommers dannelse og opprettholdelse (Sensales 

& Secco, 2014). I Foucaults (1977) forklaring av det såkalte ‘panoptikon’, henviser han til 

begrepet som en metafor på hvordan samfunnet er utstyrt med en bestemt maktmekanisme, 

som til enhver tid kontrollerer og overvåker borgerne. Et panoptikon kjennetegnes ved sin 

ovale form, og dens opprinnelige forestilling er hentet fra et overvåkende fengsel – en 

visualisering av samfunnets autoritære krefter. Borgerne i en slik maktmekanisme kan aldri 

være i stand til å avgjøre når de blir overvåket, og makten flyttes over til den som blir sett, 

som så skaper frykten for å bli usynlig. Ifølge Foucault (1977) blir panoptikonet en måte å 

definere hverdagens maktrelasjoner på. I denne studien er jeg opptatt av hvordan motstand i 

norsk offentlighet knyttet til omstridte temaer kan oppleves som preget av ideologiske 
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ståsteders ulike grad av aksept, og hvorvidt dette blir forbundet med en maktmekanisme 

(f.eks. majoritetens rolle i relasjon til «avvikende» meninger). 

Med bekymring for en moderne frihetstrussel, henviser Lyon (2003a) til en tendens 

han kaller ‘social sorting’, en konsekvens av blant annet digital overvåking. I tillegg til å bli 

betraktet som en trussel, trekkes fenomenet frem som det moderne samfunnets økende trang 

til å identifisere og klassifisere grupper eller individer basert på rådata, slik som de utallige 

mengder data som finnes om folk, og særlig offentlige personer, på internett. Klassifisering 

er, slik Foucault (1971) og Bourdieu (1989) indikerer, nært knyttet til utøvelse av makt. En 

kontinuerlig identifisering, kategorisering og klassifisering av individer og grupper, blant 

annet gjennom sosial sortering, tenderer til å ha sterk innvirkning på floreringen av 

fordommer og grad av sosial urettferdighet i vår moderne tid, slik Lyon (2003b) antyder. 

Dersom folk velger å innta standpunkter som tilhører minoritetssyn i offentligheten, må de 

også kunne ta konsekvensene av det som måtte oppstå også på de digitale plattformene, slik 

som en stadig tilstedeværende risiko for å bli sosialt kategorisert, f.eks. på grunnlag av 

informasjon på internett. 

Stigmatisering  

Stigma kan betraktes som prosessen der et individs (antatte) tilknytning til en gruppe 

opptrer som kilde til svekket tillit, avsky og nedvurdering fra andre, som følge av hvordan 

gruppen som helhet er ansett i den bredere befolkning. Grupper som forbindes med avvikende 

meninger, slik som medlemmer av politiske partier eller bevegelser med lavere oppslutning, 

kan i større grad være utpekte mål for sosial utstøtning og stigmatisering (Linden & 

Klandermans, 2006). Goffman (1963, s. 3) betegner stigma som en tillagt egenskap som 

betviler og reduserer personen «from a whole and usual person to a tained, discounted one». 

Stigmatiserte grupper eller individer befinner seg dermed i et sosialt belastende forhold der 

det skapes en forbindelse mellom en negativt ladet attribusjon og den sosiale identiteten. 

Toyoki og Brown (2013) hevdet at stigmatiserte identiteter til dels er resultater av disiplinære 

prosesser slik som overvåking, kategorisering, normalisering og korrigering. De som inntar 

alternative og kontrære standpunkter i offentligheten velger bevisst å gjøre seg synlige, og de 

kan potensielt sett være gjenstand for overvåking til enhver tid.  

I denne studien er jeg opptatt av hvordan meningsytrerne snakker om blant annet 

stigmatisering. Snow og Anderson (1987) argumenterer for hvordan tale konstruerer 
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identiteter ut i fra mønstrene distansering, omfavnelse og fiktiv historiefortelling. Dersom 

taleren har en forestilling av bestemte personer som negativt evaluert (og stigmatisert), kan 

det innvirke på måten språket brukes. Ettersom en persons krav til et spesifikt selv er delvis 

betinget av sine "assosiertes" tillagte sosiale identiteter, kan måten en forholder seg til sine 

assosierte brukes som bevisst strategi i personlig identitetsdannelse (Snow & Anderson, 

1987). En måte å underbygge kravet til eget selv, er gjennom å distansere seg fra de negativt 

evaluerte blant sine assosierte. En slik strategi har Snow og Anderson (1987) kalt 

‘associational distancing’. 

Gruppers eller individers anseelse blant majoriteten i et samfunn er en avgjørende 

faktor for grad av stigmatisering og sensur, da det har vist seg å være større enighet mellom 

både myndigheter og majoritet om å tillate seg å undertrykke grupper eller individer med 

særlig negativ anseelse i befolkningen (della Porta, 1992). På den annen side, dersom (deler 

av) folkemeningen støtter oppunder et bestemt politisk ståsted, kan et tilbakeslag av 

aktivisters opplevde undertrykkelse oppstå og snarere føre til økt mobilisering rundt et felles 

ideologisk ståsted (Linden & Klandermans, 2006). En rekke historiske tilfeller viser at som en 

konsekvens av sterk undertrykkelse fra offentlige myndigheter i et klima med fravær av mild 

undertrykking (dvs. latterliggjøring, stigma og sensur), går disse aktivistene og politiske 

talspersonene over til å bli betraktet som helter, med både økt sympati og aksept i 

befolkningen (Linden & Klandermans, 2006). I Goldstone og Tillys (2001) studie av politisk 

engasjement omtales trusler ikke som det motsatte av mulighet, men derimot kan trusler i 

stedet virke fremmende på mobilisering av meningsfeller. Undertrykkelse og trusler kan slik 

sett gi seg uttrykk i mange former. Meningsytrerne som er i fokus i denne studien har (i noe 

varierende grad) fått innpass i etablerte mediekanaler, og deres meninger kommer derfor til 

uttrykk i norsk offentlighet. Jeg interesserer meg for hvorvidt informantene velger å trekke 

frem selvopplevde historier som kan knyttes til stigmatisering. 
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3 Metode 

Kvalitativ forskning har til hensikt å fange individers perspektiver gjennom 

personlige, rike beskrivelser. Ettersom utvalget i studien besto av sju informanter, fikk jeg 

anledning til å bevege meg dypere inn i deres personlige tanker, ideer og følelser vedrørende 

opplevelsen av å være aktør i det norske, stridige ytringsklimaet. Jeg hadde interesse for en 

tydelig avgrenset gruppe av meningsytrere som hadde erfaring med å ytre seg offentlig 

innenfor temaene innvandringskritikk og kristenkonservative verdier. Det var vesentlig for 

min studie at informantenes offentlige engasjement skulle dreie seg om temaer som ofte 

knyttes til kontrovers og opphetede debatter, ettersom jeg ønsket å studere opplevelse av 

motstand blant meningsytrere med kontrære standpunkt i offentligheten. Mitt fokus var på 

hvordan de beskrev sine opplevelser, reaksjoner og handlingsmønstre. 

3.1 Introduksjon og valg av forskningsmetode 

Kvalitative intervjudata er det empiriske materialet i studien, og disse ble analysert 

ved hjelp av en diskursiv analysetilnærming. Jeg ønsket å la informantene italesette sine ulike 

selvforståelser og emosjonelle reaksjoner i lys av egne opplevelser som meningsytrere av ofte 

kontrære standpunkter i media. Kvalitative intervjusamtaler preget av hverdagslig 

konversasjonsstil var derfor godt egnet for kunne gi meg en slik rik innsikt.   

3.2 Design 

Siden jeg ønsket å utforske hvordan folk snakket om sine opplevelser av å møte 

motstand i offentligheten, valgte jeg å intervjue folk med erfaring fra opphetede poliske 

debatter og samfunnsdebatter, eller andre former for meningsutvekslingsprosesser i norsk 

offentlighet. Jeg endte opp med et utvalg bestående av sju informanter som alle har, i noe 

varierende grad, en stemme i norske, etablerte mediekanaler. Jeg identifiserte informantene 

gjennom mine egne overveielser og vurderinger av deres fremtreden og mottakelse i norsk 

offentlighet, primært med vekt på journalistiske fremstillinger i nettaviser. De måtte alle være 

meningsytrere som hadde erfaring med et visst omfang av negativ mottakelse i offentligheten 

etter å ha inntatt kontrære standpunkter. I denne prosessen ble jeg dessuten veiledet av 

forskere med ytterligere kunnskap om lignende temaer og fenomener. Ved å begrense meg til 
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de aktuelle sju informanter, fikk jeg tilgang på vidtgående og rike data om deres opplevelser 

av mottakelsen til egne medieutspill i ytringsklimaet, primært fra de individene jeg var mest 

interessert i, fremfor å favne bredere uten mulighet for å utforske grundig hvordan de snakket 

om sine opplevelser. Ettersom studien hadde til hensikt å utforske motstand ved offentlig 

ytring, hadde jeg på forhånd planlagt intervjuspørsmål som fikk informantene til å fortelle 

hovedsakelig om sine opplevde utfordringer ved denne typen motstand. 

3.3 Kvalitative intervjuer 

Informantene ble intervjuet én til én. Intervjuenes semi-strukturert form sikret et 

ryddig intervjuforløp samtidig som den tillot fleksibilitet, som dermed fremskaffet deskriptive 

og ulikt materiale med hvert enkelt individ i fokus. Siden denne studien hadde til hensikt å 

forstå informantenes egne opplevelser og hva disse betyr for egen selvforståelse i 

ytringsklimaet, oppfordret jeg informantene til å komme frem med rike beskrivelser av sine 

tanker og følelser knyttet til sine opplevelser. Dette gjorde jeg ved å gjenta for informantene 

at intervjuene skulle benyttes i et psykologisk forskningsprosjekt, som dermed innebar at jeg 

var interessert i utfyllende, personlige fortellinger basert på deres tanker, ideer og følelser. 

Jeg tok utgangspunkt i en intervjuguide, men jeg etterstrebet en dagligdags samtale 

(noe som gjorde materialet bedre egnet til en diskursiv analysetilnærming) og forsøkte derfor 

å løsrive meg fra guiden der var mulig. Intervjuguiden inneholdt oppfølgingsspørsmål for å 

sikre tilstrekkelig med informasjon om de spesifikke interesseområdene, slik som egen 

posisjon i offentligheten, reaksjoner på uenighet og enighet samt personlige ideologiske 

ståsteder og verdier. Den første delen av intervjuet søkte bakgrunnsinformasjon om 

informantene vedrørende deres virke, arbeidsplass og dagligdagse arbeidsoppgaver og ansvar. 

Intervjuets andre del dreide seg om informantenes reaksjoner på konfrontasjon og uenigheter. 

Disse spørsmålene fokuserte hovedsakelig på deres reaksjoner i situasjoner der de ytret seg 

fritt og hvordan de opplevde påfølgende motstand. Den tredje delen av intervjuet omhandlet 

informantenes møter med folk som uttrykte støtte, slik som likesinnede og folk i nær 

omgangskrets. Intervjuets fjerde og siste del tok for seg informantenes bredere verdenssyn og 

verdier. Overordnet sett ble mye oppmerksomhet viet til temaer slik som ytringsfrihet og 

reaksjoner på motstand. Intervjuguiden i sin helhet er lagt ved i oppgaven under Vedlegg 1. 



21 

 

Den gjennomsnittlige varigheten på intervjuene var omtrent 1,5 time, men dette 

varierte noe, ettersom det ble gjort stadige vurderinger av informantenes engasjement og 

tilstedeværelse i intervjuforløpet. Jeg foretok intervjuene enten på informantenes arbeidsplass 

eller i deres hjem, med unntak at ett intervju som ble gjennomført via dataprogramvaren 

Skype. De ble gjort lydopptak av samtlige intervjuer, etter samtykke fra informantene. 

Opptakeren ble slått på umiddelbart idet møtet oppsto og ble slått av etter at samtalen 

opphørte, slik at jeg ikke skulle miste nyttig informasjon. 

For å kunne lykkes med intervjuene var jeg opptatt av å skape en god rapport med 

informantene. Når det gjelder samtaler om personlige ideologiske ståsteder som går på siden 

av de dominerende oppfatningene i offentlige debatter, vil det være nærliggende å anta at 

slike temaer oppleves utfordrende å snakke, delvis som følge av temaenes normative 

innvirkning. Derfor var jeg særlig oppmerksom på informantenes eventuelle tegn til 

utilpasshet eller rastløshet, som videre kunne gi seg utslag på intervjuets varighet og de 

mellommenneskelige relasjonene i intervjusamtalen. Derfor var det også vesentlig at de 

befant seg på steder de følte seg komfortable. Jeg innledet hvert intervju med uformell 

småprat som ikke nødvendigvis omhandlet studien, men eksempelvis med interesse for deres 

arbeidsplass eller boligområde. Dette la grunnlaget for en løs og ledig samtale der 

informantene kunne føle seg avslappet. Til tross for min manglende erfaring som intervjuer, 

var jeg opptatt av å tydeliggjøre min selvsikkerhet og ro samt genuine interesse for 

informantenes beretninger, slik at samtalen kunne flyte godt. 

3.4 Deltakere  

Studiens utvalg besto av sju ulike nøkkelinformanter, hvorav to var kvinnelige og fem 

var mannlige. Alderen deres varierte fra slutten av 20-årene til midten av 50-årene. Alle hadde 

etnisk majoritetsbakgrunn.  

Utvalgsstrategien som ligger til grunn for studien betegnes som et homogent, 

strategisk utvalg. Nøkkelinformanter ble valgt ut på bakgrunn av at de hadde erfaringer med 

deltakelse i det offentlige ordskifte der samtlige har gjennom sine ytringer inntatt 

standpunkter som beveger seg på siden av den rådende konsensus i den norske offentligheten. 

I en nasjonal holdningsundersøkelse om ytringsfrihet fra 2016 publisert for Fritt Ord, gjøres 

blant annet følgende vurdering av funn om folks holdninger til innvandringskritiske utsagn: 
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«At både befolkningen og journalistene utviser en såpass skeptisk holdning til 

innvandringskritikerne i flere spørsmål, gir en viss støtte til påstanden om at det knytter seg et 

stigma rundt en innvandringskritisk posisjon i norsk offentlighet.» (Steen-Johnsen, Fladmoe 

& Midtbøen, 2016, s. 83). Min studie hadde imidlertid ikke til hensikt å utforske 

innvandringskritikere som sådan, men snarere ønsket jeg å bedre forstå opplevelsen av 

motstand blant meningsytrere som inntar kontrære meninger i offentlige debatter. Studiens 

utvalg besto av fire informanter som hadde ytret sine innvandringskritiske synspunkter 

offentlig, og tre informanter som hadde ytret seg offentlig på grunnlag av sine 

kristenkonservative verdier. Dessuten hadde også enkelte informanter ytret seg offentlig 

innenfor temaer som dreide seg om både innvandringskritikk og kristenkonservative verdier, 

der disse informantene, også i intervjusamtalene, tydeliggjorde sitt engasjement innenfor 

begge temaer. 

Rekruttering av informanter var fundert på følgende utvalgskriterier, hvorav alle måtte 

oppfylles: 1) Informantene kunne betraktes som offentlige meningsytrere, dvs. de inntok sine 

standpunkter på nett, radio, TV, i aviser (innenfor både etablerte og alternative mediekanaler) 

eller i andre typer offentlige tilstelninger 2) Informantene har aktivt inntatt sine standpunkter i 

offentligheten innen temaer knyttet til a) innvandringskritikk (dvs. standpunkter som knytter 

sterk bekymring til fornemmelse av innvandringens negative følger for samfunnet og 

motarbeider de gjeldende innvandringstrendene) og/eller b) kristenkonservative verdier (dvs. 

standpunkter som inntar et klassisk og tradisjonelt syn på kristne dogmer). Et sentralt 

fellestrekk ved alle informantene er at alle har, i noe varierende grad, en stemme i norske, 

etablerte medier, og at de derfor kan sies å ha både mulighet og ønske om å øke 

meningsmangfoldet i norsk offentlighet knyttet til blant annet debattene om innvandring, 

kristne verdier og Midtøsten-konflikten. De kan sies, riktignok i relativt ulik grad, å markere 

en populistisk og ytre høyre agenda. I samsvar med demokratiske verdier har disse stemmene 

innpass i etablerte mediekanaler og kan også møtes med motargumenter. 

Utvalget var i seg selv interessant på den måten at de ikke kun var mottakere av 

motbør, men også tidvis avsendere av kritikk. Dermed skilte informantene seg ut fra de 

involvert i offentlig ordskifte som vanligvis kun er mottakere av kritikk. Steen-Johnsen, 

Fladmoe og Midtbøen (2016, s. 107) hevder i sin rapport at selvbegrensning (dvs. unngå å 

uttrykke en mening som oppleves viktig, i lys av ulike former for sosial risiko) ser ut til å øke 

over tid hva gjelder meningsytrerens status som avsender: «Den økte selvbegrensningen 
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gjelder særlig når den sosiale risikoen peker mot en selv som avsender – snarere enn mot 

mottakeren – for eksempel hvis ytringen kan føre til at en blir latterliggjort. Dette peker mot 

at det ikke er redselen for å støte andre som har økt mest i betydning, men kanskje snarere en 

opplevelse av at det offentlige ordskiftet er risikofylt for de som deltar.». 

Jeg henvendte meg til personer av interesse (dvs. potensielle informanter) gjennom 

dirkete e-postkontakt med personene, der de fikk tilsendt tilstrekkelig med informasjon om 

prosjektet i et vedlagt informasjonsskriv. Dette skrivet er lagt ved i oppgaven under Vedlegg 

2. Tidspunkt og møtested for intervjuene ble deretter avtalt. Jeg kontaktet totalt rundt 20 ulike 

personer, og det kunne virke som at interessen for deltakelse var relativt begrenset. Dette 

kunne være grunnet studiens tema, eller at de fortrukne informantene var spesielt travle på 

grunn av sitt offentlige engasjement. Mange av personene som ble forsøkt kontaktet, 

responderte ikke, til tross for oppfølging. Andre sa seg villig til å delta, men deretter avlyste 

avtalene. Identifiserings- og rekrutteringsprosessen var svært tidkrevende, spesielt som følge 

av studiens snevre og målbevisste utvelgelse. Jeg sto igjen med sju meningsytrere som sa seg 

villige til å delta i studien. 

3.5 Etiske retningslinjer og utfordringer 

Siden informantene er valgt ut på bakgrunn av sine offentlige posisjoner, er dette et 

utvalgskriterium som bærer med seg utfordringer, særlig knyttet til anonymisering. 

Informantene er i stor grad offentlig kjent og mange av dem var villige til å stå frem uten å bli 

anonymisert i studien. Imidlertid bestemte jeg meg, i rådførsel med veileder, om å 

anonymisere informantene av flere årsaker. For det første, er anonymiserte utvalg å regne som 

standardutformingen i psykologisk forskning og følger dermed de konvensjonelle 

prinsippene. For det andre, ønsket jeg å unngå risikoen for at leserens eventuelle kjennskap og 

subjektive oppfatning av informantene skulle spille inn på, og ta fokus vekk fra, studiens 

faktiske formål – nemlig språkets betydning i identitetskonstruksjon. For det tredje, kunne det 

åpne for at informantene lettere ville løsrive seg og snakke friere. For det fjerde, var studiens 

materiale å regne som sensitive ettersom intervjusamtalene omhandlet informantenes politiske 

og/eller ideologiske ståsted. Som følge av at utvalget har blitt anonymisert, har informantene 

fått fiktive navn, samt at all annen personentydig informasjon er utelatt. 
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De formelle etiske retningslinjene ble fulgt opp ved at studien fikk innvilget 

forskningsgodkjennelse fra NSD (Norsk senter for forskningsdata). Denne godkjennelsen er 

lagt ved i oppgaven under Vedlegg 3. Jeg fikk denne innvilget før datainnsamlingen ble 

igangsatt, og jeg informerte informantene om hva godkjennelsen innebar, slik at de også ble 

gjort kjent med de retningslinjene jeg hadde ansvar for å følge, samt at disse ble vurdert av 

NSD som tilstrekkelige for realisering av studien. Informasjonsskrivet er lagt ved i oppgaven 

under Vedlegg 2. Fritt og informert samtykke ble gitt av informantene etter gjennomlesning 

av informasjonsskrivet de fikk tilsendt. Jeg forvisset meg om at informantene var klar over, 

og samtykket til, bruken av materialet, i lys av studiens formål. Informantene hadde full rett 

til å tilbakeholde samtykket og trekke seg fra studien. 

Grunnet studiens sensitive materiale, ble datalagring omhyggelig håndtert ved at både 

lydfiler og transkripsjoner ble oppbevart på en kryptert minnepenn. Dessuten var 

internettilkobling avslått i perioder der jeg behandlet ikke-anonymiserte deler av materialet. 

Konfidensialitet ble derfor overholdt ved at all innsamlet personlig og identifiserbar 

informasjon ble holdt privat og utilgjengelig for alle utenforstående. 

3.6 Transkripsjon av intervjudata 

Gjennom transkripsjonsprosessen ble lydfilene med intervjudata fra lydopptakerne 

omdannet til skriftlige tekster. For å oppnå god kjennskap til intervjudataene utførte jeg hele 

transkripsjonsarbeidet selv. Jeg valgte å ta i bruk en ortografisk transkripsjonsmetode, der 

hensikten var å inkludere hva som ble sagt i intervjuene, snarere enn hvordan det ble sagt. 

Denne vurderingen gjorde jeg på bakgrunn av hva som krevdes av dataene for å kunne 

analysere dem slik jeg ønsket, og intervjudataene tok da form som alminnelig skriftlig språk. 

Transkripsjonene har gjennomgått en forenklingsprosess der deler av grammatikken er 

korrigert, samt at ‘støy’ i form av stamming, pauser og betoning er fjernet. Idiosynkratiske 

elementer er med andre ord utelatt i transkripsjonene (Howitt, 2013, s. 149). 

 

3.7 Analyse 

En kvalitativ analyse krever god kjennskap til datamaterialet den baseres på. En slik 

dyptgående kjennskap til intervjudataene oppnådde jeg blant annet ved at jeg gjennomførte 
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alle intervjuene selv. Slik fikk jeg også lettere oversikt over de ulike informantene og et større 

sammenligningsgrunnlag allerede idet dataene ble samlet inn. Jeg forsøkte å være bevisst 

viktigheten av min fortrolighet til dataene allerede fra intervjustadiet. Transkripsjonsarbeidet 

utførte jeg også på egen hånd, slik at jeg kunne bevege meg stadig nærmere både detaljer og 

oversiktlighet i dataenes innhold.  

For å analysere de kvalitative intervjuene valgte jeg en diskursiv analysetilnærming. 

Det overordnede formålet med analysen var å identifisere og analysere diskurser som ble 

benyttet av informantene i deres muntlige formidling av opplevelser knyttet til å ytre seg i 

offentligheten med kontrære standpunkt. Hyppighet av mønstre og fokus på det avvikende på 

tvers av materialet var essensielt i analysearbeidet. Jeg identifiserte tre fortolkningsrepertoarer 

basert på alle intervjusamtalene. Disse betraktet jeg som former for «byggeklosser» 

informantene benyttet for å konstruere versjoner av fenomener knyttet til opplevelse av 

motstand, som også innebar informantenes stadige arbeid med identiteter og emosjoner. 

Ettersom det så ut til at informantene i enkelte tilfeller snarere ble opptatt av de faktiske 

fenomenene de refererte til, heller enn ordene i seg selv, kunne de gjennom sine beretninger 

konstruere slike fenomener basert på måten de beskrev og refererte til dem. Repertoaret som 

omhandler merkelapper skilte seg ut ved at folks ordvalg som sådan spilte en helt avgjørende 

rolle i deres beretninger.  

Jeg kodet intervjudataene for å oppnå en redeligere analyse ved å markere større 

mengder relatert materiale med enklere koder. Gjennom å søke etter materiale innenfor 

fenomener av interesse, endte jeg opp med et sett av utdrag som fungerte som et arkiv. 

Utdragene ble valgt ut og systematisert i grupperinger basert på sine fellestrekk, og de ulike 

grupperingene fikk hver sin beskrivelse som utgjorde de ulike kodene. Materialets koder 

bidro til produktivitet og frembringelse av nye ideer og fortolkninger. Ved både 

gjennomlesning av utdrag og sammenligning på tvers av flere utdrag, arbeidet jeg både 

induktivt og deduktivt.  

Undersøkelse av mønstre og regelmessigheter i informantenes intervjusamtaler ble 

styrt av de stadig tydeligere definerte fortolkningsrepertoarene som gjorde seg gjeldende. For 

å kunne identifisere fortolkningsrepertoarer lette jeg etter mønstre og regelmessigheter ved å 

utforske utdragene i arkivet og samtidig vurdere gyldigheten av hvert enkelt utdrag opp mot 

deres koder. Prosessen lot seg etter hvert styre av et titalls ulike fortolkningsrepertoarer, som 

deretter måtte reduseres til et mindre antall for anvendelse i videre analyse. Jeg gjorde nøye 
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overveielser av hvilke repertoarer som best representerte utvalget, sett i lys av studiens 

empirinære problemstilling, som ønsket å utforske hvilke affektive identiteter som ble 

konstruert i informantenes diskurser om opplevelse av motstand i det offentlige 

ytringsklimaet. I dette stadiet så jeg særlig etter følgende språklige beretninger og 

konstruksjoner ved materialet: Punkt 1) Versjoner av for selvforståelse knyttet til a) egen 

status som meningsytrer sett i relasjon til andre personer som ytrer seg i offentligheten, b) 

eget ideologisk ståsted sett i relasjon til mer dominerende ståsteder, punkt 2) Versjoner av 

emosjonelle reaksjoner knyttet til a) handlingsrom som meningsytrer, b) opplevd sosial 

anseelse. Punkt 1 henviste primært til den måten informantene snakket om sin identitet, mens 

punkt 2 henviste hovedsakelig til informantenes måter å snakke om sine følelser på. Imidlertid 

oppdaget jeg at de to punktene hadde en tydelig gjensidig påvirkning og kunne utfylle 

hverandre. Dette analysestadiet resulterte til slutt i de tre fortolkningsrepertoarene ‘distansere 

fra kritikk’, ‘fornekte folks merkelapper’ og ‘mobilisere til ytringsvilje på grunn av motstand’. 

Hvert enkelt repertoar var satt sammen av en avgrenset variasjonsbredde av uttrykksmåter, 

anvendt på sine bestemte stilistiske og grammatikalske måter. 

Videre identifiserte jeg informantenes mest fremtredende subjektposisjoner (Davies & 

Harré, 1990), som vil si posisjonene der utgangspunktet for deres bestemte verdensanskuelser 

fant sted. Gjennom å analysere hvordan informantene posisjonerte seg i relasjon til det de 

snakket om, bevegde jeg meg samtidig noe vekk fra et poststrukturalistisk syn på subjektet, da 

det ikke lenger var desentrert (Wetherell, 1998). Bestemte bilder, metaforer, historier og 

begreper gjorde seg gjeldende innenfor informantenes intervjusamtaler, hvor hvert intervju 

utgjorde sin egen diskursive praksis og kontekst. Informantenes dagligdagse historier forsynte 

dem med posisjoner de kunne snakke ut i fra i intervjusamtalene, som samtidig utstyrte dem 

med egne roller og rettigheter. Ettersom informantene presenterte flere normative utsagn (for 

eksempel der de påpekte sin rett til å ytre seg), ønsket de å få virkeligheten til å føye seg etter 

disse utsagnene. Identifisering av subjektposisjoner tillot meg blant annet å kartlegge 

perspektiver i slike moralske beretninger. 

I intervjusamtalene oppfordret jeg informantene blant annet til å bidra med forslag til 

ulike begrepsdefinisjoner av ord som både var planlagt på forhånd og som dukket opp 

underveis i samtalene. I denne typen metakommunikasjon stilte jeg informantene i en 

interaktiv posisjon (Kraus, 2000), der jeg oppfordret dem til å aktivt korrigere ulike 

forestillinger ved hjelp av begrepene de ble beskrevet med. Dette belyste hvordan 
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informantene aktivt og refleksivt skapte, utbedret og forkastet sine identiteter gjennom sitt 

identitetsarbeid (jf. Giddens, 1994, s. 7), ved at de snakket om seg selv knyttet til flere av 

begrepene. 

Som et bevisst forsøk på å la informantene kunne ta flere selvstendige valg underveis i 

sine intervjusamtaler – og på denne måten oppfordre til handlekraft i informantenes 

beretninger, var også utvalgte spørsmålsstillinger konstruert på den måten at jeg spurte dem 

om ulike følelser og opplevelser uten å legge inn et eksplisitt subjekt i spørsmålet. 

Tvetydigheten knyttet til om jeg refererte til informantene som avsendere eller mottakere i 

mine spørsmålsstillinger, viste seg å få frem ander former for refleksjoner fra informantene. Å 

inkludere både mottaker- og avsenderperspektivet la til rette for muligheten til å vurdere 

hvordan skillene ble antydet mellom å betrakte seg selv som avsender kontra mottaker, og 

hvorvidt det de uttrykte var preget av en overensstemmelse mellom selvforståelsen og 

forståelsen av mottakeren. 

Imidlertid vil jeg understreke betydningen av min egen presentasjon av 

forskningsprosjektet ved rekrutteringsfasen. Ettersom jeg gjorde det klart for informantene at 

formålet med studien var å utforske deres opplevelse av å innta standpunkter, var det opplagt 

at informantenes egne opplevelser skulle, med rette, legge selve premissene for 

intervjusamtalene. I intervjusamtalen med Knut ble jeg bedt om en oppklaring av følgende 

spørsmål: «Vil du si at det finnes selvopplevde situasjoner som du kan knytte til krenkelse?». 

Hans påfølgende undring var: «Ja, altså ... Jeg er litt usikker på om du her tenker på at jeg har 

opplevd meg krenket, eller at jeg har fått beskjed om at jeg krenker andre.». I mange av 

intervjusamtalene fremsto informantene mindre oppmerksomme på denne forskjellen, og lot 

heller til å svare uten først å få klargjort hvem jeg siktet til i spørsmålene.  

3.7.1 Forskers refleksivitet  

Anerkjennelse av at alder, kjønn, etnisitet, tidligere erfaringer, verdier og ideologiske 

overbevisninger kan innvirke på studien er avgjørende for dens kvalitet. Jeg var bevisst min 

rolle som forsker og hvordan det kunne prege informantenes villighet til å dele sine 

opplevelser. Det faktum at utvalget besto av mennesker som var kjent fra norsk offentlighet 

hadde visse følger for mitt møte med informantene i intervjusituasjonene, som hovedsakelig 

dreide seg om at jeg allerede før møtene kjente til flere av deres sider, særlig etter mitt 

researcharbeid i identifiseringsprosessen. Derfor hadde jeg en viss formening om dem på 
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forhånd, og det lot seg derfor ikke gjøre å møte dem med åpent sinn, helt uten forutfattede 

meninger. 

Det var vesentlig for studien at jeg vedkjente meg hvordan jeg som kvinnelig student i 

tjueårene kunne innvirke på informantenes førsteinntrykk og måter å responder på. 

Mellommenneskelige forhold og situasjonen mellom meg og informantene var særlig preget 

av forskjellene i alder og fagmessig posisjon. Det skal ikke undervurderes at enkelte av 

intervjusamtalene tenderte mot å fremkalle kritikk mot kvinner og akademia, noe som tidvis 

førte til å skape et snev av mellommenneskelig distanse. 

Helt fra prosjektets oppstart var jeg klar på at det normative aspektet ved denne 

tematikken ville bli en utfordring. Som følge av at oppgaven tar for seg ideologiske ståsteder 

– som også er infiltrert av subjektivt emosjonelle komponenter – oppstår det en større 

sannsynlighet for at forsker lar seg styre av normativt press, som dermed kan bidra til at 

studien formes av forskers subjektivitet. Med en slik bevissthet, satte jeg meg tidlig et mål om 

å etterstrebe balanse der jeg anså det som nødvendig. Siden forskerens rolle skal bygge på en 

kritisk vurderingsevne, viste jeg særlig varsomhet der jeg var klar over at subjektive syn 

kunne stå i fare for å skape skjevhet (bias), blant annet knyttet til intervjusituasjonen og 

analyseprosessen. Imidlertid er det min oppgave som forsker å analysere og diskutere det som 

åpenbarer seg i intervjuene. Argumenter med støtte fra velkjente og pålitelige 

forskningsarbeider bidrar til å legitimere for måten materialet analyseres og presenteres. 

Den fremtredende tendensen til informantenes distansering fra kritikk i 

intervjusamtalene kan antakelig knyttes til hvordan jeg som forsker bestemte meg for å vinkle 

studien, dvs. med et fokus på ytringsklimaet som primært utfordrende. Min tilnærming til 

informantene i intervjusamtalene og valg av intervjuspørsmål kan dermed ha hatt innvirkning 

på intensiteten av informantenes distansering fra kritikk. Informantene kan antas å ha 

oppfattet seg som særlig "utsatte", og at de allerede opplevde seg utpekt som tydelig gjenstand 

for kritikk. Imidlertid vil jeg påstå at distansering fra kritikk er sentralt og verdt å vie 

analytisk oppmerksomhet, ettersom opplevelse av motstand er et essensielt aspekt ved 

studien. 
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3.8 Transparens 

Både ved gjennomføring og rapportering av studien har jeg fokusert på redelighet ved 

å tidlig finne ut av hvilke hensikter jeg hadde med studien, hvordan den skulle gjennomføres 

og hvordan dette skulle skriftlig formidles på en forståelig måte for leseren. Helt fra 

prosjektets begynnelse tok jeg jevnlige notater, som også gjorde det enklere for meg å 

reflektere over forskningsprosessen. Et detaljert metodekapittel sikret leserens mulighet til å 

vurdere studiens gjennomføring og generelle kvalitet. 

Ettersom at informasjon om måten data blir samlet inn kan ha stor betydning for 

fortolkningen av dem, er intervjuprosessen grundig beskrevet i avsnitt 3.3. Tilsvarende gjelder 

også for analyseprosessen, beskrevet i avsnitt 3.7. For å unngå at behandlingen av materialet 

skulle bli underanalysert har jeg (beskrevet hvordan jeg har) ført analysen opp på 

abstraksjonsnivå fremfor kun å oppsummere hovedtemaene. Videre har jeg latt være å ta parti 

med (enkelte av) informantene for å kunne oppnå et overblikk på analysen, men likevel uten å 

generalisere diskursene som gjeldende for alle informantene i utvalget. Dessuten har sitater 

blitt presentert i sin kontekst og større deler av råmaterialet er presentert i sin intakte form, 

slik at leserens egne evalueringer utgjør en del av valideringsprosessen.  
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4 Analyse 

I min utforskning av informantenes måter å snakke om identitet og emosjoner på, 

trakk jeg særlig veksler på Giddens’ (1994, s. 7) perspektiv på identitetsarbeid og Hochschilds 

(1979) teori om emosjonsarbeid. Wetherells (2013) argumenter om hvordan betraktning av 

emosjoner bør spille en mer sentral rolle innen diskursiv forskning bidro også til at jeg ønsket 

å trekke inn fokuset på emosjoner i min studie. Analysen tar for seg tre hovedfortellinger som 

informantene snakket ut i fra i sine beretninger om motstand i ytringsklima. Hver av disse 

fortellingene viser til tre ulike utdrag fra intervjusamtalene. Avslutningsvis presenteres 

særtrekk samt generelle mønstre og tendenser i informantenes fortellinger.  

4.1 Analysens fokus 

Da jeg satte i gang analysearbeidet, var det bestemte aspekter ved materialet jeg 

umiddelbart fattet interesse for, og som dermed bidro til å definere analysens fokus. Blant de 

mest fremtredende aspektene var hvordan deres dagligdagse historier om måten de opplevde 

seg betraktet av offentligheten, ga dem ulike posisjoner de kunne snakke ut i fra. Videre 

oppdaget jeg også hvordan de fremsto handlekraftige når de snakket om hvordan de håndterte 

motstand i offentlig ordskifte. Informantene snakket på måter som rettferdiggjorde sine 

handlemåter og følelsesstyrte oppfatninger i arbeidet med å ta avstand fra kritikk og antyde 

viktigheten av sine ytringer, som i sin tur la grunnlaget for nye identitetsdannelser og 

subjektposisjoner. De emosjonelle reaksjonene det medfører å stå i en slik posisjon ble 

artikulert av meningsytrerne som både strevsomt og utfordrende. Dette gjorde meg nysgjerrig 

på hva de sa om sin egen mobilisering til ytringsvilje og innflytelse i offentligheten, på tross 

av motstanden de mente å ha opplevd.  

Informantene i studiens utvalg betraktes som aktive og handlekraftige i måten de 

konstruerer sine identiteter og subjektposisjoner (Toyoki & Brown, 2013), ettersom jeg legger 

til grunn at de er tydelig deltakende i beretninger og konstruksjoner av seg selv som 

meningsytrere og forståelsen av eget arbeid med emosjoner (Hochschild, 1979). Med en slik 

forståelse av deres handlekraftige fremtreden i beretninger og konstruksjoner knyttet til egne 

opplevelser av motstand i offentligheten, søker jeg å utforske studiens empirinære 

problemstilling: Hvilke affektive identiteter konstruerer informantene i sine beretninger om 

opplevelse av motstand i det offentlige ytringsklimaet? 
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4.2 Hvordan snakker informantene om motstand?  

I analysen trekker jeg frem tre ulike hovedfortellinger om hvordan informantene snakket om 

opplevd motstand etter å ha ytret sine meninger, og disse er listet opp punktvis nedenfor. 

Benevnelsene til de tre hovedfortellingene søker å tydeliggjøre informantenes aktive 

involvering i sine konstruksjoner og beretninger av når de snakket om sine møter med et 

stridig ytringsklima. Analysen konsentrerer seg om de tre mest sentrale hovedfortellingene, 

og jeg behandler disse omgående i tur og orden. 

• Distansere fra kritikk 

• Fornekte folks merkelapper 

• Mobilisere til ytringsvilje på grunn av motstand 

Disse tre hovedfortellingene kom til syne i alle intervjusamtalene og kan forstås som 

fortolkningsrepertoarer som informantene benyttet for å konstruere versjoner av selvforståelse 

og emosjonelle reaksjoner knyttet til ulike aspekter (nevnt i avsnitt 3.7) ved sine opplevelser 

av å ytre kontrære meninger i offentligheten. Ettersom hele utvalget benyttet alle 

repertoarene, lot det seg ikke gjøre å kategorisere informantene ut i fra sine beretninger innen 

bestemte repertoarer. Dette hentyder også til at samtalene produserte kompleksitet og ulike 

variasjoner av beretninger. 

4.2.1 Fortolkningsrepertoar 1: Distansere fra kritikk 

Et tema informantene særlig engasjerte seg i under intervjuene var hvordan de på 

vellykkede måter håndterte den mottakelsen de fikk i offentligheten gjennom å distansere seg 

fra kritikk. I disse beretningene vektla informantene hvordan de håndterte selve opplevelsen 

av kritikk. De snakket også på måter som viste deres håndtering av forestillingen om hvorvidt 

de opplevde seg kritisert reelt sett, eller om de tok seg nær av kritikken de mente å ha 

opplevd. Utdrag 1, 2 og 3 nedenfor belyser hvordan tre av informantene snakker om sine 

måter å distansere seg fra kritikk. 
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Utdrag 1 

Ida:  Ja. Men på hvilken måte opptar det tankene dine i hverdagen? Det at du da kan få 

for eksempel meninger fra folk som kanskje ikke er like hyggelig å høre, altså 

tilbakemeldinger. 

Rolf: Nei, altså, det er en del av jobben, det. Tenker jeg. Det er klart, nå har jeg en god 

del kontroversielle synspunkter, men jeg tror at det gjelder likevel for alle i media. 

[…] Så det handler om at hvis du er ute og ytrer deg, så får du tilbakemeldinger. Så 

det gjelder ikke bare meg. Men det er klart at, som vi var inne på, det at man har en 

del kontroversielle standpunkter, selvfølgelig, som gjør at man kan få 

tilbakemeldinger på det. Men det er en del av jobben for alle som ytrer seg […]. 

Utdrag 2 

Per:  Vel, altså, du kan si, jeg opplever jo at hverken meg eller saken blir tolerert. Og det 

er noe ... Det er ikke det jeg går rundt og maser om, at vi skal bli tolerert. Og 

liksom beklage meg over å ikke bli tolerert. Det er liksom å kunne eksistere som en 

eller annen slags sånn minoritet som får lov å si det man ... Altså, dette er en 

politisk kamp! Det handler ikke om min rett til å si det jeg mener! Altså, dette 

handler om ... Dette er en politisk kamp! Og den, den ... Altså, så dette 

toleransebegrepet er interessant at du bringer det opp, men det er jo den der ... 

Altså, det kommer fra den der relativismen, ikke sant. Altså som innebærer at man 

bare skal mene hva som helst og det betyr egentlig ... Altså ... Trust me, altså! Hvis 

islam overtar her, da er vi fucked hele gjengen! […] Det er en kreftsvulst! Den må 

bekjempes! [...] Altså ... Jeg vet ikke hva man mener med dette 'toleranse' ... Man 

kan ikke, altså ... Fordi at ... Man kan, man skal være hyggelig mot personer. 

Mennesker. Men hvis man med toleranse mener respekt for absurde meninger, så 

kan ikke jeg forholde meg til det. 

Utdrag 3 

Ole: […] Men det er klart at den som sitter med makten i øyeblikket er jo 

programlederen. Som har, også sammen med medarbeidere, planlagt dette, 

sannsynligvis på forhånd. Og som da er oppdatert med svartelisten. Og har kanskje 

sitater og utspill eller bilder klare. Som kan virke ekstra negativt på seeren, da. 

Mens den som må sitte og forsvare seg lett nok både kanskje reelt sett kan komme i 

en offerrolle, men også i hvert fall oppleve det slik. Men jeg er ikke den som ... Jeg 

gråter ikke over andres ... Altså, så lenge dette er basert på fakta, så gråter ikke jeg 

over at folk blir stilt til veggs og det er heller ikke noe jeg selv blir da. Jeg er ikke 

den som vil stille meg selv i en offerrolle. 
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I informantenes beretninger om hvordan de distanserte seg fra kritikk som offentlig 

meningsytrere, viste de særlig til to sentrale fortellinger der de snakket om dette. Den ene 

fortellingen gikk på det de sa om håndtering av sin mottakelse i offentligheten gjennom å 

distansere seg fra selve opplevelsen av kritikk. Blant annet fortalte de seg selv at de ikke 

skulle ta seg nær av opplevd kritikk: «Det er jo en grense, da, for hvor lenge man orker å stå i 

motvind. [...] For når jeg snakker så ber man jo litt om det, på en måte. Men jeg ... Foreløpig 

så går det jo fint, da. Jeg må bare fortelle meg selv at det ikke ... At det ikke skal gå inn på 

meg.» (Erik). Den andre sentrale fortellingen dreide seg om ulike måter å distansere seg fra 

selve forestillingen om at de faktisk var kritisert eller tok seg nær av kritikken de opplevde 

etter å ha uttrykt seg offentlig: «Jeg har mistet noen venner liksom. Folk har fryst meg ut. 

Men det har ... Det er ikke noe som går inn på meg, da. For jeg har alltid vært en "loner".» 

(Silje). 

Informantene snakket om opplevd mottakelsen i offentligheten som noe dominert av 

negativ kritikk, men slike beretninger ble ofte etterfulgt av fortellinger om at de ikke var alene 

om å motta kritikk, der de slik distanserte seg fra forestillingen om at kritikken de ble utsatt 

for, var av betydning. Motstandsdyktigheten overfor kritikk som et universelt og nødvendig 

onde for offentlige meningsytrere var likedan noe mange var opptatt av, og ble beskrevet 

nærmest som et krav for alle som ytrer sine meninger offentlig. I utdrag 1 forsøkte Rolf å 

normalisere kritikken han opplevede, hvorpå han anså sine kontroversielle standpunkt som 

årsaken til opplevd kritikk. Han understreket her at han ikke var alene om å oppleve kritikk 

som offentlig meningsytrer, men at det handlet om graden av kontrovers som det avgjørende 

for omfang og intensitet av kritikk. Også Knut snakket om opplevd kritikk som noe 

normalisert i sitt forsøk på å bagatellisere at nettopp han var særlig utsatt: «Man blir jo utsatt 

for det som ligner på utskjelling og hets og får beskjed om at man er en idiot, og gjerne at 

man driver folk til selvmord og ... Altså, den typen ting har jo jeg også møtt. Men det er jo 

primært i den kommentarfeltsjangeren, hvor jeg tviler sterkt på at jeg har blitt utsatt for noe 

mer eller noe verre enn de fleste.» 

Istedenfor å fokusere på kritikk, var det mange av informantene som heller snakket om 

sitt engasjement for politiske saker som hastet. Toleranse ble også trukket frem i beretningene 

der informantene distanserte seg fra forestillingen om at kritikken påvirket deres motivasjon 

til å uttrykke sitt politiske engasjement. I utdrag 2 avfeide Per forestillingen om at han var 

opptatt av å bli tolerert med sine ytringer: «Det er ikke det jeg går rundt og maser om […]». I 
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stedet presiserte Per at det snarere handlet om viktigheten ved politiske saker, hvor det her var 

tale om islam, noe han kalte en «kreftsvulst» som kunne eksistere som «en eller annen slags 

sånn minoritet» i samfunnet. Dessuten avbrøt han seg selv idet han snakket om en form for 

problem knyttet til muslimer som «får lov å si det man …». Det kan her se ut til at han prøvde 

å formidle noe om hvilke grupper i Norge han mente hadde retten til å ytre seg. Imidlertid 

snakket informantene om ulike fortolkninger av toleransebegrepet, som samtidig viste 

betydelige variasjoner i hvordan de anså verdien av toleranse. Knut ga uttrykk for en annen 

oppfatning av toleranse i offentlig debatt: «Jeg er jo ikke i tvil om at det å vise toleranse – 

reell toleranse – er vanskeligst for en majoritet. Så jeg tror at når man opplever seg som en 

minoritet – og det gjør jeg på en del områder – så vet jeg at den eneste måten jeg kan overleve 

på er at jeg blir vist toleranse.». Her snakket Knut om hvordan han opplevde seg som 

underlagt makten til majoriteten i offentligheten, men som han likevel kjente seg berettiget til 

å sette krav til majoriteten for å kunne sikre egen «overlevelse» som minoritet i 

offentligheten. 

Maktforholdet i den offentlige samtalen om blant annet innvandring og Midtøsten-

konflikten i Norge engasjerte flere i utvalget, særlig når de snakket om sine opplevelser av 

kritikk og forsøk på å skape en distanse fra dem. Informantene omtalte sosiale grupper og 

talspersoner for de ulike ideologiske ståstedene i en debatt som utstyrt med ulik grad av 

aksept i samfunnet: «En svensk-norsk religion handler jo om moralsk overlegenhet overfor 

innvandringsmotstandere. Det er en ... De er helt religiøse! De er helt overbevist om at de er 

bedre mennesker enn oss. Eh ... Og jeg syns det er motbydelig!». Hilde distanserte seg her fra 

kritikk ved å snakke om sin «majoritetsmotpart» (dvs. en hel «religion» av 

innvandringsvennlige) som arrogante og overlegne, som noen hun ikke ønsket å «godta» 

kritikk fra. Også makten til programledere opptok mange av informantene når de snakket om 

opplevd kritikk. Ole vektla i utdrag 3 hvordan omstridte intervjuobjekter kunne oppleve å bli 

underlagt programlederen, da disse ofte var «oppdatert med svartelisten» etter sin grundige 

planlegging av programmet, der de intervjuet folk som «må sitte og forsvare seg». Videre 

forklarte Ole at intervjuobjektet kunne være offer for kritikk både reelt og opplevd, men 

modererte sine uttalelser om kritikk ved å legge til at han ikke selv ble stilt til veggs i 

intervjuer, og på denne måten distanserte seg fra forestillingen om at han var kritisert i særlig 

stor grad. 
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Et interessant aspekt ved denne måten å snakke om sine opplevelser av kritikk, var 

nettopp at noen av informantene snakket om en rolle som offer for kritikk (lik den Ole snakket 

om i utdrag 3), uten at jeg hadde oppfordret til slik refleksjon i intervjuene. Når informantene 

refererte til denne rollen eksplisitt, snakket de på måter som tydet på at de ville distansere seg 

fra den, og de nevnte den vanligvis like etter sine beretninger om hvordan de opplevde stigma 

eller fordommer fra andre: «Ja, ja, ja, er du gæren! Det er mange fordommer mot oss. Uten at 

det skal høres ut som at jeg føler meg som et offer. For det gjør jeg ikke. Men ... For jeg skal 

ikke inn på noe sånn offerrolle, "å, det er så synd på oss", liksom.» (Erik). En slik distansering 

fra kritikk kan hentyde til et forsøk på å moderere sine foregående beretninger, og på denne 

måten drive frem sin identitet (Wetherell & Potter, 1992, s. 78) som kunne knyttes til en 

hardhudet og innflytelsesrik meningsytrer. 

I utdrag 1 posisjonerte Rolf seg som både ‘motstandsdyktig’ og ‘fattet’ i sin muntlige 

fremstilling av det å være en meningsytrer som får hard medfart, som antakelig kan fungere 

som en strategi for å forsone seg med kritikk og egen samvittighet. Slike selvforsonende 

subjektposisjoner gjorde seg gjeldende blant mange av informantene, noe som også kan tyde 

på at de har latt seg prege av opplevd motstand og behovet for å være «på offensiven» i 

offentligheten. Per i utdrag 2 posisjonerte seg både som ‘politisk motivert’, ‘kompromissløs’, 

‘kampklar’, ‘islamofobisk’ og ‘foraktfull’ i sine beretninger der han forsøkte å overskygge 

fokuset på seg selv ved å la det handle om sitt sterke engasjement til islamdebatten, istedenfor 

å snakke om sin mottakelse i offentligheten. På denne måten dro han nytte av de mulighetene 

et muntlig språk har, med sine vekslende og dynamiske egenskaper, til å dra 

oppmerksomheten vekk fra sin egen (og antakelig også intervjuers) forestilling av hvordan 

han opplevde kritikk i ytringsrommet. I utdrag 3 snakket Ole om kritikk først som en 

ubehagelig opplevelse som omstridte intervjuobjekter generelt kunne utsettes for av 

programledere, og deretter snakket han om hvordan han forsto seg selv i et slikt lys. Ole 

posisjonerte seg som ‘hardhudet’, og han forsto seg selv dermed i uoverensstemmelse med det 

bildet han hadde skissert av et intervjuobjekt som opplever kritikk og føler seg utsatt og 

sårbar. 

4.2.2 Fortolkningsrepertoar 2: Fornekte folks merkelapper 

I disse beretningene fortalte informantene om hvordan opplevelse av motstand i 

offentligheten kunne handle om folks ordvalg i beskrivelse av dem. Her snakket informantene 
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om mottakeren (dvs. folk i offentligheten) samt enkelte folk også i deres privatliv, og deres 

tilbøyelighet til å gi informantene merkelapper som de selv ikke kjente seg igjen i, eller 

ønsket å ta avstand fra. Nedenfor presenteres tre utdrag fra intervjusamtalene som tydelige 

viser hvordan informantene snakket om måten de fornektet merkelappene de fikk fra andre, 

som konsekvens av sine ideologiske standpunkter og offentlige ytringer.  

Utdrag 4 

Ole: Og bare for å gå videre til en annen ting som er utfordrende, eller som beviser det, 

sant. Hvis du søker på mitt navn på google, så vil du finne at jeg er islamofob og 

kristenekstrem og høyreekstrem, og så videre, ikke sant. Alle slike betegnelser som 

jeg overhodet ikke kjenner meg igjen i. 

Utdrag 5 

Per: Hva som gjør mest skade, altså ... Det som er her er jo at fordi det går jo på 

assosiasjoner, ikke sant. For det er jo det som er også på grunn av da... Det skyldes 

jo historien vi har, etter andre verdenskrig, nazistene, ikke sant, rasisme, 

nasjonalisme ... Så har det vært så veldig, hva skal jeg si ... Det vi er ... Vi er på en 

måte, hva er det du kaller, betinga læring, eller noe sånt, er det ikke det? Med en 

gang det er noe som har med nasjonen å gjøre, så er vi lært opp til å føle ubehag. At 

det er noe vi skaper avstand fra. Og ikke sant, det skal veldig lite til, fra liksom 

innvandringskritiker, så er det veldig mange som nærmest bare hopper rett nesten 

til nazisttanken med en gang. Sånn at, ikke sant, så men vi kan si, ja, men det er jo 

riktig at du er innvandringskritiker, ja, for så vidt. Men sånn i utgangspunktet er vi 

jo egentlig alle det, ikke sant, innvandringskritiske. Så har vi grader av det. Så er 

det liksom nyansene. Det som popper opp i hodene på folk da er på en måte 

nasjonalisme, som også er negativt, og nazisme, brunt grums. Sånn at du blir, det 

inntrykket folk sitter med er noe å ta avstand fra. Og det er jo ikke noe sånn gunstig 

å bli assosiert sånn helt nærmest uten at folk tenker over det. Nesten sånn instinktivt 

noe du skal ta avstand fra. Så lenge du er nødt til å ha med folk å gjøre. Så det er 

det jeg sier, altså man får ikke gjort noe med det her før vi jobber med 

sosialiseringssystemet, rett og slett. 

Utdrag 6 

Silje: Altså, greit nok hvis du sier åpenbart at «hei, jeg støtter IS og jeg vil bombe folk i 

Europa», så er det jo greit å si at den personen er en muslim. Men liksom hvis du 

ikke sier noe konkret om at du tilhører noe som helst. Og så får du beskjed om at du 

tilhører en eller annen ekstrem gruppe, så blir det litt sånn. Ja ... Syns det blir litt 

fjernt. Altså, som sagt, man kan godt ... Hvis en person selv sier at de er noe, så kan 

du kalle dem det. Eller hvis alle tegn tyder på at de er det, så kan du si det. Men jeg 

har jo for eksempel blitt kalt nazist bare for å være nasjonalist, da. Eller blitt kalt 
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nazist fordi jeg mener at man bør ha kunnskap om nazisme før man diskuterer det. 

Det har jeg også blitt kalt nazist for. Så det er liksom ... 

 

Temaene informantene engasjerte seg i når de snakket om hvordan de fornektet 

merkelappene folk ga dem, dreide seg om hvordan de følte seg sosialt stemplet og misforstått 

ved å bli forbundet med ytterliggående ideologiske grupper. Den sentrale fortellingen handlet 

om hvordan de betraktet folks umiddelbare tendens til å stemple dem, hvor de vektla at de 

opplevde seg urettferdig behandlet. Måten informantene snakket om denne tendensen viste 

seg spesielt i beretninger av mer undrende art som omhandlet deres antakelser om hva som 

kunne utløse det å få slike betegnelser. I disse beretningene forsøkte informantene å gi en 

naturlig forklaring på hvorfor merkelappene oppsto og på den måten dra i tvil gyldigheten av 

dem. Informantene beskrev hvordan deres egne ideologiske standpunkter tidvis kunne 

oppleves som noe som manifesterte seg i mottakerens (dvs. folk i offentligheten og enkelte i 

deres privatliv) bevissthet, og i flere tilfeller assosiert med historiens aller mørkeste sider, 

f.eks. nazisme og ekstreme former for kristenkonservativisme. 

Deres offentlige uttalte meninger om hvordan ulike begreper burde defineres og 

nyanseres var noe mange informanter snakket om som avgjørende for hvorfor de fikk visse 

merkelapper. Rolf trakk f.eks. fram det å ytre seg omkring omstridte saker som var forbundet 

med folks hverdagsliv, der han særlig understreket hvordan han opplevde det å fremme sitt 

syn på ekteskap i offentligheten: «Men det handler om hva et ekteskap er for noe. Det er mye 

mer krevende fordi da får du merkelapper, veldig ubehagelige merkelapper på deg, da.». En 

annen fortelling om hvordan informantene forsøkte å gi sine merkelapper en naturlig 

forklaring, dreide seg om en normalisering av eget ståsted og hvordan det burde være rimelig 

å ha en oppfatning også i sterkere grad, f.eks. om innvandringskritikk, i norsk offentlighet. I 

utdrag 5 beskrev Per sitt syn på det å være innvandringskritisk nærmest som noe 

allmenngyldig – som noe alle nødvendigvis burde anerkjenne: «Men sånn i utgangspunktet er 

vi jo egentlig alle det, ikke sant, innvandringskritiske. Så har vi grader av det. Så er det liksom 

nyansene.». Silje fornektet likedan sin merkelapp som nazist ved å fundere rundt antakelser 

om hvor hennes merkelapper hadde sin opprinnelse fra, og hvordan hun hevdet at det fantes 

lite aksept for andre meninger: «Akkurat det med naziststempelet, det tror jeg har med 

grunnskolen å gjøre. Fordi jeg husker jo hvordan det var da vi dro på hvite busser-turen, det 

var jo obligatorisk å gråte, ikke sant?» (Silje).  
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Informantenes beretninger om hvordan de reagerte emosjonelt på sine tilskrevne 

merkelapper, tydet på at de fornektet og forkastet dem ved å understreke intensiteten av 

følelser de hadde rundt konsekvensene merkelappene fikk for dem. Disse følelsene ble 

beskrevet av informantene som hverken passende eller ønskelige for dem i hverdagen: «Med 

tanke på alt det folk assosierer med det. [...] Og at du har barn […], så du er nødt til å ha med 

foreldre å gjøre og at de ser litt sånn rart ... Sparker i grusen og den pakka der, det er liksom 

den største belastningen.» (Per). Dessuten snakket informantene også om hvordan venner og 

kjente tok avstand gjennom at de ga informantene merkelapper i lys av deres ideologiske 

ståsteder: «De siste vennene vi hadde ... [Ler]. […] det endte jo med at vi begynte å skrike og 

hyle […]. Og han satt sånn "dere er jo på linje med fascistene i Sør-Afrika og apartheid" og 

[...].» (Hilde). Fortellingene deres handlet her om oppgitthet og frustrasjon over noe de 

opplevde å selv ikke ha kontroll over, og de beskrev merkelappene som noe florerende i 

samfunnet, noe som var vanskelig å fjerne seg fra i ettertid: «Folk vet veldig godt hvor jeg er. 

Mens jeg tror at veldig mange som får spørsmål for første gang, de vil jo tenke "er det dette 

jeg vil bli forbundet med når folk googler navnet mitt videre?". For meg er løpet kjørt på en 

måte.» (Knut). Også Ole i utdrag 4 uttrykte sin bekymring for konsekvensene det fikk for 

floreringen av sine merkelapper på internett, der han tydelig fornektet sine merkelapper ved å 

beskrive dem som noe han «overhodet ikke kjenner» seg igjen i. 

Spesielt i disse beretningene brukte informantene ord og fortellinger som antydet at 

informantene opplevde seg misforstått, som om de ikke ble tatt på alvor. Ord som beskriver 

hurtighet og uaktsomhet, slik som ‘med en gang’, ‘det skal veldig lite til’, ‘popper opp i 

hodene på folk’, ‘sånn instinktivt’ og ‘kommer veldig raskt’ brukte informantene nesten som 

et retorisk grep for å tydeliggjøre hvordan de opplevde folks måter å sette merkelapper og 

trekke slutninger om dem som både nazister, islamofober, kristenekstreme : «[…] Men 

venstresida tar – og særlig ting som går på rasisme og innvandring – de tar veldig fort den der 

"men sånn kan du ikke mene" og "det mente Hitler på 30-tallet" og, ikke sant. De kommer 

veldig raskt med den.» (Hilde). Silje snakket også om hvordan måten folk assosierte 

begrepene hun selv brukte kunne føre til at hun opplevde seg misforstått: «Og jeg forventer at 

folk skal tolke ting ordrett. Men det folk gjør er at de tolker ting ut i fra hvordan de assosierer 

begreper. […] For meg så har det alltid vært veldig vanskelig å kommunisere presist, da. 

Fordi folk velger å se ting på en annen måte enn sånn som jeg sier det.».  
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En annen type beretning med et lignende mål om å fornekte merkelapper som andre 

(dvs. jeg som forsker) hadde gitt dem, belyses i måten Hilde snakket om hvordan hun 

opplevde seg annerledes enn de andre informantene i studiens utvalg: «Der tror jeg nok jeg er 

veldig forskjellig fra noen av de andre du kommer til å intervjue, for jeg tror noen av de er 

mye mer på sak.». Likedan fornektet Hilde også å være blant de andre (antatt assosierte) med 

merkelapper lik hennes egne: «Altså, for i disse innvandringsmotstandermiljøene er jo ikke 

jeg. Jeg kjenner dem, men jeg omgås jo ingen av disse menneskene privat.». Her omtalte 

Hilde innvandringsmotstandermiljøene som sosiale grupper hun ikke ønsket tilknytning til, 

som videre kan antyde hvordan hun anså dem som grupper med lavere status.   

I utdrag 6 kastet Silje lys over individets rett til å definere sin egen tilhørighet ved at 

identitetskategorier og ytringers meningsinnhold ble snakket om som noe totalt isolert fra 

hverandre: «Hvis en person selv sier at de er noe, så kan du kalle dem det». Her insinuerte 

Silje at individet selv sitter med definisjonsmakten. Like etter la hun til: «[…] Eller hvis alle 

tegn tyder på at de er det, så kan du si det». I forsøk på å moderere sin foregående uttalelse, 

påpekte Silje at folk likevel burde kunne få merkelapper dersom det virket «rimelig». 

Felles for utdrag 4, 5 og 6 er at alle posisjonerte seg som ‘sosialt klassifisert’ og 

‘degradert’ i sine beretninger. I utdrag 4 posisjonerte Ole seg som ‘fornektende’ og 

‘egodefensiv’ i måten han forsvarte seg selv ved å fornekte sine merkelapper. Slik forsøkte 

han samtidig å beskytte eget selvbilde gjennom sine antydninger av hvordan han opplevde sin 

identitet nærmest som «under angrep» på grunn av «falske rykter» om han som var gjort 

tilgjengelig for allmenheten. Per posisjonerte seg i utdrag 5 som ‘frittalende’, ‘resolutt’, 

‘ufravikelig’, ‘avvisende’ og ‘granskende’ der han snakket om folks tendens til å stemple han 

som noe fullstendig styrt av hvordan folk ble minnet på grufulle, historiske faser og politiske 

krefter. Videre omtalte han sosialiseringssystemet som en hindring, da han beskrev det som 

årsaken til hvorfor folk oppfattet han slik de gjorde. I utdrag 6 posisjonerte Silje seg som 

‘påståelig’, ‘kategoriserende’, ‘vaklende’ og ‘normativ’, der hun i denne beretningen, noe 

ubesluttsomt, modererte seg underveis i sine påstander om rimeligheten av sosial 

kategorisering. Dessuten omtalte hun muslimer som sidestilte med ekstremistiske islamister, 

noe som betegnes som islamofobisk. Silje reflekterte i dette utdraget rundt normative 

begrepsdefinisjoner om hva et ord skal eller bør bety, der hun samtidig snakket ned hvordan 

folk ofte lente seg på deskriptive definisjoner (dvs. hvordan ord brukes og forstås av (de 

fleste) språkbrukerne). (Ordnett.no). 
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4.2.3 Fortolkningsrepertoar 3: Mobilisere til ytringsvilje på grunn av 

motstand 

I kontrast til de to første repertoarene som begge handlet om informantenes forsøk på 

å ta avstand fra opplevelsene av å bli bedømt av andre, var det også en annen sentral fortelling 

som omhandlet informantenes vilje til å ytre seg på grunn av opplevd motstand. I denne 

fortellingen snakket de om viljen de hadde til å søke sterkere innflytelse i debatter om 

innvandring og/eller kristne verdier nettopp på grunn av motstanden de opplevde. Nedenfor 

presenterer jeg tre utdrag som belyser hvordan informantene snakket om å mobilisere til 

ytringsvilje på grunn av motstand. 

Utdrag 7 

Knut:  […] Og der tenker jeg, altså, man ville jo aldri hatt en seriøs debatt om jorden er 

flat eller ikke, selv om det finnes noen få der ute som er med i «flat earth society». 

Så det er jo min frykt, at jeg og noe av det jeg står for skal på en måte havne i en 

sånn kategori hvor mediene – og andre – tenker at dette er så sært, dette er så «way 

out there» at man ikke en gang fortjener å bli invitert til en debatt. Slik at sånn sett, 

kan man kanskje dele det opp i tre: Du har de som på en måte er såpass mainstream 

at de kan få lov å dukke opp i Skavlan eller andre steder og representere «the 

common sense». Og så har du den gruppen som er såpass mye med i det gode 

selskap at de inviteres til reelle debatter hvor en programleder skal være den greie 

mellommann, og den kategorien er vel den jeg oftest havner i. Og så har du de som 

oppleves som så utrerte at man da får kritikk, hvis de i det hele tatt slipper til for da 

gir man dem en legitimitet. 

Utdrag 8 

Per:  Fordi de fleste ville ikke ha gjort det jeg gjør nå. De fleste ville på en måte holdt 

hodet lavere og vært mer konforme og på en måte bare akseptert det som var og 

vært en i flokken, da. Det er jo det de fleste velger. Men det ... Altså, jeg kan ikke 

gjøre det. Jeg vil ikke kunne være meg selv, jeg vil ikke kunne ha noe respekt for 

meg selv. For jeg har ikke noe valg, ikke sant. [...] Og jeg er en 

ekstremindividualist! Sånn at jeg har ... Altså, det er utenkelig for meg! Jeg kan 

ikke være meg selv, hvis jeg tilpasser meg kollektivet. Uten at jeg på en måte er 

enig i det. 

Utdrag 9 

Erik: Og det var kontroversielt den gangen! [...] Men det er jo ingen som vil tilbake i dag. 

Og derfor så handler det om å være tro, ikke sant. […] Og historien viser jo, sånn 

som jeg ser det, at vi har rett. Og derfor så handler det jo om å tørre å være 

kontroversiell og faktisk stå for noe. Og prøve å få gjennomslag, da. 
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Temaene viste seg å være flersidet i informantenes beretninger om hvordan de 

mobiliserte til ytringsvilje på grunn av motstand. Fellestrekkene ved denne fortellingen dreide 

seg imidlertid om informantenes fokus på hvordan motstanden i seg selv kunne fungere som 

årsak til å mobilisere egen ytringsvilje ytterligere, og de snakket dermed mindre om 

utfordringene ved motstanden de opplevde. I stedet snakket de på måter som viste at de var 

opptatt av å kunne finne en balanse mellom motstanden de opplevde og innholdet i sine 

ytringer. Blant annet snakket de om sitt opplevde handlingsrom og hvordan de kunne benytte 

seg av sin kontrære posisjon i debatten til å øke sin innflytelse som meningsytrer på en 

balansert måte. I beretningene fortale informantene om hvordan en slik balanse mellom 

ubehag og gjennomslagskraft ble forsøkt for å redusere det de opplevde som 

konformitetspress i norsk offentlighet innenfor temaer slik som innflytelse fra islam og 

partitaking i Midtøsten-konflikten. 

Det var særlig to sentrale fortellinger som viste seg når informantene snakket om å 

mobilisere til ytringsvilje på grunn av motstand. Den ene fortellingen handlet om hvordan 

informantene ønsket å skyve på grensene for hva det skulle være mulig å si offentlig uten å bli 

gjenstand for unødig kritikk. Den andre omhandlet ønsket om å korrigere motpartens 

oppfatninger om eget miljø og ståsteder og samtidig legitimere for dem, hvorpå dette ble 

beskrevet av informantene som ovennevntes påfølgende prosess – de eventuelle grensene de 

hadde skjøvet (eller «falske ryktene» som hadde blitt skapt), skulle ikke føre til misforståelser 

av deres ideologiske gruppetilhørighet, så korrigering og legitimering ble uttrykt av 

informantene som noe nødvendig. Felles for begge disse fortellingene var hvordan de snakket 

om ønskene som en kontinuerlig prosess der målet var å fremme sine meninger (uten å gå 

over streken), og samtidig øke legitimitet for sitt ideologiske ståsted og -gruppetilhørighet i 

offentligheten. 

Engasjementet rundt informantenes ønske om å utvide offentlighetens 

meningsvariasjon i debatter om innvandring og kristne verdier gjaldt ofte hvordan 

informantene beskrev seg selv som offentlige talspersoner. De uttrykte sin drivkraft og 

motstandskraft til å kunne «ta støyten» i et fiendtlig meningsklima, hvor flere påsto at de 

lyktes i å ikke gå over streken: «Sånn at du føler det naturlig, det gjør jo jeg også, det er jo 

ikke sånn at vi ikke har hemninger med å si ting. Det er bare det jeg sier at, men vi må snakke 

om det. For ellers havner vi der og der. Og det har noen følger som ikke er bra. Det er jo det 
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som er dilemmaet her. Du kan si at du tester ut … vi skyver, ikke sant, på det her 

ytringsrommet hele tiden.» (Per). Her understreket Per en viktighet av å snakke om 

utfordringene ved innvandring, der han samtidig beskrev farene ved å la de kritiske 

stemmene, som han anså seg som representant for, forsvinne fra debatten. Per uttrykte 

hvordan han opplevde seg som den offentlige majoritetens motstridende part, hvor han 

samtidig hevdet å ha evne til fattethet i møte med det «problematiske» majoritetsståstedet. Per 

oppfattet dermed seg selv om en nødvendig stemme i debatten. Et annet tema som 

informantene reflekterte rundt i sine beretninger var spenningen ved å ytre seg nettopp på 

grunn av motstanden de risikerte å få: «Så er det noen saker som jeg vet at folk syns jeg er 

frittalende på, men egentlig så er jeg så politisk korrekt at jeg nesten spyr av meg selv! Så, 

men ... [...] Jeg liker vel oppmerksomhet. […] Og det å liksom se "hvor langt kan jeg gå?" 

eller "hvor ...", altså, det er ikke bare en negativ ting, det. Det er jo spennende alltid.». Dette 

sitatet er et tydelig eksempel som belyser hvordan informantene snakket om å finne en 

balanse mellom potensiell motstand og ytringers innhold, tydeliggjort ved måten Hilde 

påpekte avstanden mellom hennes egne og andres oppfatninger av ytringene, hvor hun med 

disse ordene antydet at hun forsøkte å være modig, men at hun pleide å moderere seg i møte 

med majoritetsoppfatningene i offentligheten. 

Informantene snakket om opplevd motstand som noe de tidvis kunne betrakte som 

positivt ved at de vurderte stridigheter i offentligheten som et hjelpemiddel til å kunne oppnå 

sine ønskelige resultater. Erik snakket om verdien av å kunne klare å stå for noe som ikke 

alltid majoriteten var enig i: «Det er jo litt sant i det også at hvis du har fiender, så har du gjort 

noe riktig. Da har du stått for noe. Det er jo noe i det òg, da.» Andre beretninger dreide seg 

om å kunne «redde» norsk offentlighet ut av sterkt meningspress, som f.eks. i debatter om 

Midtøsten-konflikten: «Så hvis ikke jeg i jobben min kan bidra med noe annet, så vil jeg i 

hvert fall være stolt over at jeg har brakt inn mange argumenter i den norske Midtøsten-

debatten som nær sagt alle de store mediehusene i Norge da bare glatt tilsidesetter.» (Ole). 

Informantene snakket om slikt meningspress som noe problematisk både innenfor 

innvandringsdebatten og knyttet til de ulike følgene av kristne verdiers reduserte posisjon i 

Norge, slik som liberalt syn på homofilt ekteskap og seksualitetens grenser. 

En annen versjon av beretninger dreide seg om hvordan enkelte informanter snakket 

om det å være gjenstand for kritikk som noe forbundet med at de ikke ønsket å være «tause i 

terrorens tid» (Rolf). Her understreket mange at den norske offentligheten var for sterkt 
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begrenset knyttet til hva det skulle være mulig å si om islam, men at dette ikke skulle sette en 

demper på egen ytringsvilje – og i de fleste tilfellene snarere tvert imot: «Kommer det en 

muslim inn så slutter vi å snakke om Islam. Ikke sant, offentligheten er jo et sånt rom. Så det 

er jo den andre uunngåelige tingen, er at det er ikke kompatibelt med hverken demokratiet 

eller ytringsfrihet å ha et veldig heterogent samfunn. Fordi du kan ikke snakke om 

problemene, fordi noen kan bli krenket.» (Per). 

Et tema som særlig engasjerte informantene i tale om hvordan de jobbet med å få 

innpass i media, var spørsmålet om hvor de skulle plassere seg for å få mediedekning. I utdrag 

7 beskrev Knut dette ved å tegne opp et bilde av de ulike kategoriene innenfor en debatt, 

basert på debattanters grad av aksept i offentligheten. Informantenes beretninger om innpass i 

media var flersidige: «Og så vet vi også det at jo mer kontroversiell du er, jo lettere er det å 

komme på i media. Klikkverdien, ikke sant?!» (Erik). I kontrast til dette, understreket Per at 

desto mer «modig» han uttrykte seg knyttet til innvandringskritikk, desto lavere aksept hadde 

media for innholdet i ytringene: «Desto mer, på en måte, modig jeg har blitt til å si det som 

det er, desto mer upassende har det vært i offentligheten. Fordi det ikke rimer overens med det 

som skulle være eller burde være sant.». Dette sitatet belyser også hvordan Per anså media 

som en aktør som kun ga rom til folk som presenterte ønsketenkninger eller glansbilder av 

virkeligheten, og at han på denne måten oppmuntret seg selv til ytringsvilje ved å snakke om 

seg selv som en av de få realistiske og ærlige i offentlighetens innvandringsdebatt.   

Fortellingen som handlet om å korrigere motpartens oppfatninger baserte seg ofte på 

en frustrasjon over å bli misforstått (jf. fortellingene om folks merkelapper): «Og en del 

ganger så handler det vel også om at jeg blir frustrert, da, over måten man beskriver kristne 

miljøer eller kristen tro og tenkning. Og så tenker jeg at dette er fordomsfullt, eller dette er 

feil. Og da må noen korrigere og da blir det av og til meg.» (Knut). Beretninger dreide seg 

også om hvordan innflytelse av et ideologisk ståsted ofte måtte preges av motstand i sin 

oppstartsfase for at det så kunne oppnå dominans, noe som antydet informantenes ytringsvilje 

og behov for å korrigere det de anså som majoritetens feilaktige oppfatning av eget 

ideologiske ståsted og -gruppetilhørighet: «Høyrevinden er egentlig en majoritet, men det 

fremstår som en minoritet og jeg tror at mer og mer av de som har høyrevridde meninger vil 

komme ut. Og at det sakte men sikkert vil bli mer og mer akseptert. Og opprør begynner som 

et tabu og så blir det mainstream og så tar det over.» (Silje). En lignende beretning viste seg i 

utdrag 9, der Erik snakket om hvordan ideologiske standpunkter kunne gå fra å være 
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kontroversielle til å bli noe som førte til unnværlige goder i samfunnet. Her snakket han på 

måter som tilsa at det var viktig å holde fast ved sin ytringsvilje, og som minnet han på at 

motstanden ikke var noe å frykte, men snarere noe å utfordre. 

I disse beretningene konstrueres informantenes selv nærmest som kjempende på en 

hierarkisk skueplass. I utdrag 7 posisjonerte Knut seg i henhold til det som kan sies å være et 

‘dydig selv’ i beretningen der han plasserte seg selv innenfor en kategori blant meningsytrere 

som er «med i det gode selskap». Knut antydet at en moralsk verdifull handle- og væremåte i 

norsk offentlighet handlet om samhørighet og ærlighet, da slike egenskaper kunne forstås som 

høyerestående dyder. Per posisjonerte seg i utdrag 8 som ‘ikke-konform’ og ‘upåvirkelig’ ved 

å snakke om seg selv som en motsats til majoriteten som ikke kunne slutte seg til det 

majoriteten hadde nær sagt ukritisk valgt å akseptere, slik som en innvandringsvennlig 

politikk. Han fremstilte sitt avvikende valg om å utfordre offentligheten med sine kontrære 

standpunkt som bevisst og nødvendig for å kunne være seg selv. Dermed snudde han også 

opplevd motstand til å bli noe han – som del av et mindretall i offentligheten – hadde valgt å 

utsette seg for i håp om å kunne formidle det han mente var et helt nødvendig politisk 

budskap. I utdrag 9 posisjonerte Erik seg som ‘fryktløs’, ‘selvsikker’ og ‘kjempende’ i sin 

beretning om viktigheten av å holde fast ved sine kontroversielle synspunkter, der opplevd 

motstand nær sagt kunne bidra til å fremme og opprettholde denne modigheten og 

ytringsviljen. 

Hvilke generelle mønstre og tendenser finnes i informantenes fortellinger?  

 De tre ovennevnte hovedfortellingen konstruerer former for konversasjoner, dialoger 

og indre monologer i formidlingen av opplevelser tilknyttet offentlig meningsytring og 

ideologisk ståsted. I arbeidet med å identifisere de tre hovedfortellingene, oppdaget jeg at 

informantene benyttet disse som fortolkningsrepertoarer, ettersom de tok i bruk historiene til å 

konstruere versjoner av fenomener knyttet til opplevelse av motstand. Informantene formet 

ofte retoriske poeng og kontrapoeng, og dessuten tenderte enkelte av informantene til å være 

mindre konsekvente på tvers av sine beretninger, som i tillegg kunne tendere mot 

kontraideologiske oppfatninger, noe de tidvis understreket selv. Innenfor de samme samtalene 

oppsto motstridende diskurser, og informantene kunne oppleve konflikt og ble dermed 

overdeterminert – de inntok flere ulike posisjoner samtidig (Jørgensen & Phillips, 2007, s. 

54). Alle repertoarene domineres av et konstruert positivt selv, på tross av deres 

overskyggende beretninger om opplevd stigmatisering og fordommer, særlig tydeliggjort i 
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den andre hovedfortellingen om folks merkelapper. Informantene konstruerte 

subjektposisjoner med store variasjoner, slik som ‘ufravikelig’, ‘normativ’, ‘degradert’ og 

‘egodefensiv’. Noen tilla også motstridende posisjoner innenfor diskursene og ble dermed 

betraktet som fragmentert (Jørgensen & Phillips, 2007, s. 26).  

Måten informantene eksplisitt fornektet og distanserte seg fra den kritikken (f.eks. ved 

å si «Jeg er ikke den som vil stille meg selv i en offerrolle») de i andre deler av samtalen 

beskriver seg som gjenstand for, kan tyde på at dette ligner det Wetherell og Potter (1988) 

kaller en diskurs’ fornektelsesfunksjon. Informantene brukte språket eksplisitt til å beskrive 

hvordan de ønsket å bli oppfattet som gjenstand for kritikk, der det de uttrykte primært 

handlet om deres måter å distansere seg fra og fornekte det som fremkalte ubehag. Derimot 

tydeliggjorde de indirekte i andre deler av samtalen hvordan de opplevde seg nærmest som 

stigmatisert, blant annet eksemplifisert gjennom beretninger om merkelapper. Imidlertid 

kunne et slik tilsynelatende skille mellom foretrukket og reell selvforståelse (Snow & 

Anderson, 1987) i enkelte tilfeller påvirke deres utviste engasjement i beretninger om hvordan 

de likevel så seg selv som gjenstand for motstand og stigmatisering. I disse tilfellene forsøkte 

informanten tidvis å underordne seg de uoverensstemmelsene som fantes i sin 

kommunikasjon.  
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5 Diskusjon 

Jeg har analysert hvordan meningsytrere snakket om opplevelsen av å innta kontrære 

standpunkter i det offentlige ordskiftet i Norge gjennom å utforske deres aktive 

konstruksjoner samt nye identitetsdannelser og subjektposisjoner, sett i lys av ideologier. 

Fremfor å redusere informantene til kun passive ofre av motbør, har jeg betraktet dem som 

aktive i relasjon til sine affektive identiteter, og jeg har dermed vist hvordan informantene 

driver et kontinuerlig identitets- og emosjonsarbeid i form av diskursive beretninger og 

konstruksjoner. De snakket om seg selv på måter som dannet nye affektive identiteter som 

fremsto driftige og bevisste i håndteringen av motstanden de opplevde i ytringsklimaet. 

Meningsytrerne i studien snakket om seg selv, i lys av ideologiske stridstemaer, på 

måter som satte krav til et ønsket selv (Snow & Anderson, 1987). Å tilhøre en gruppe som 

ofte opplever negativ mottakelse i offentligheten – kan gjøre det vanskeligere for 

gruppemedlemmene å oppnå en positiv sosial identitet, nettopp fordi de kan oppleve seg som 

del av en gruppe med lavere status (Ellemers, Kortekaas, Ouwerkerk, 1999). De forkastet og 

utbedret identitetene som kunne knyttes til blant annet innvandringsmotstandermiljøer i sine 

stadige forhandlingsprosesser, som bevisste forsøk på å uttrykke at de forsto seg selv som 

mindre stereotypiske for sin gruppeidentitet (Van Dijk, 2006). Det kan derfor hevdes at 

enkelte informanter opplevde en tilhørighet i denne typen sosiale grupper, men grunnet dens 

lave status i offentligheten, ønsket informantene å forhandle frem nye identiteter som kunne 

opprettholde egen selvaktelse (Sveningsson & Alvesson, 2003). Informantene forsøkte å 

unnvære å bli forbundet med uønskede identitetskategorier, slik som sterkt selvmedlidende 

meningsytrere eller «ideologiske utskudd» (f.eks. nazister, kristenekstreme, etc.), ved å gjøre 

seg til ‘intelligente strateger’ (Giddens, 1994, s. 7) i sitt identitetsarbeid gjennom språklige 

beretninger. Distanseringsprosessen som informantene uttrykte knyttes også til det Goffman 

(1961a, 1961b) beskriver som et aktivt og selvbevisst forsøk på fremme inntrykket av ens 

egen reduserte tilknytning til en negativt ansett rolle, slik som i dette tilfellet – å være del av 

en sterkt ytterliggående gruppe, eller en «stereotypisk innvandringsmotstander».  

Å betegne grupper av mennesker som ‘minoriteter’ vil i visse tilfeller fungere som en 

tillagt posisjon preget av disfavør, som så fremskaffer gruppene dårligere anseelse i 

befolkningen (Wetherell & Potter, 1992, s. 160-161). På aktive og refleksive måter korrigerte 

meningsytrerne det de anså som majoritetens feilaktige oppfatning av sine egne ideologiske 
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gruppetilhørigheter samt at de utfordret de etablerte følelsesreglene (Hochschild, 1979). 

Meningsytrerne posisjonerte seg selv som ‘motstandsdyktige’ og ‘fryktløse’ offentlige 

talspersoner, som benyttet seg av sine kontrære posisjoner i debatten til å øke sin innflytelse. 

Meningsytrerne viste til en særlig sikkerhet i sine holdninger (Neuwirth, Frederick, & Mayo, 

2007), i møte med et fiendtlig meningsklima, noe som fungerte nærmest som en buffer i 

måten de likevel valgte å ytre seg (Noelle-Neumann, 1974), og meningsytrerne kan dermed 

omtales som del av ‘den harde kjerne’ i norsk offentlighet. Meningsytrerne forsterket 

dessuten sine positive selvforståelser ved å dra i tvil forenligheten mellom dem selv og sine 

‘antatt assosierte’ (Snow & Anderson, 1987) ved å fornekte sine florerende merkelapper – 

som både var synliggjort på internett (Lyon, 2003b), men også uttalt blant folk i deres 

privatliv. 

Hverken ideologier løsrevet fra individet eller individet løsrevet fra ideologier vil gi en 

fullstendig beskrivelse av den interaktive mekanismen disse utgjør. Den gjeldende konteksten 

spiller dessuten inn på anseelsen av informantenes ideologiske standpunkt, ettersom 

innflytelsesrike hendelser slik som migrasjonskrisen i 2015 og terrorhendelsen i 2011 

påvirker politiske omstendigheter og emosjonelle responser som, i sin tur, former 

folkemeningen og den rådende konsensus. Migrasjonskrisen har ikke kun medført strukturelle 

samfunnsendringer i Europa, slik som behovet for integrering, arbeidsplasser og bosted. 

Krisen har også gitt seg utslag i psykologiske følger i form av endringer knyttet til hva vi kan 

forvente å føle, hva vi bør føle og hva vi faktisk føler. Flere sett av følelsesregler kjemper om 

å oppnå en betydelig posisjon i folks bevissthet (Hochschild, 1979), og meningsytrernes vilje 

til ytring kan sies å være et forsøk på å utfordre de etablerte følelsesreglene som finnes i den 

norske, offentlige samtalen om innvandring og kristne verdier. Opplevelsene av å ytre seg og 

samtidig bryte med de dominerende oppfatningene og følelsene rundt slike omstridte temaer 

ble i denne studien belyst ved måten meningsytrerne i studien snakket om hvordan de brøt 

med følelsesreglene om hvordan folk burde føle rundt slike saker. 

Måten meningsytrernes identiteter ble emosjonelt utført gjennom språket, ble særlig 

styrt av deres oppfatninger om hva det ville si å delta i debatter om omstridte temaer, 

tydeliggjort gjennom deres kontinuerlige emosjonsarbeid. Meningsytrerne italesatte hvordan 

deres egne emosjoner i debatter om innvandring og kristne verdier også ble sett av andre som 

noe "mindre egnet" for debattenes "offisielle rammer" (Hochschild, 1979). Informantene 

belyste hvordan ordskiftet, innenfor sin offisielle ramme, er utstyrt med ideer om et avgrenset 
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spekter av følelser som denne situasjonen egner seg for og tillater. Meningsytrerne var 

tydelige i sine uttalte overbevisninger om hvilke følelser som var åpenbare, legitime og 

uunngåelige, og hvilke følelser som var skambelagte, uvelkomne og undertrykte i den 

offentlige samtalen om innvandring og kristne verdier. 

I meningsytrernes forhandlingsprosess med ulike identiteter posisjonerte de seg selv 

gjennom et kontinuerlig forsøk på å fremstå som nødvendige, kritiske stemmer i debatter som 

kunne bidra til å redde norsk offentlighet ut av sterkt meningspress. På denne måten beskrev 

de seg selv som talspersoner som motarbeidet farene ved å være «tause i terrorens tid». 

Dessuten ble deres psykiske belastninger av å ytre kontrære meninger i offentligheten (Pool, 

Wood & Leck, 1998; Noelle-Neumann, 1974) veid opp en annen drivkraft som spilte inn på 

informantenes vilje til ytring, nemlig meningsytrernes handlekraftige arbeid med å finne en 

balanse mellom ubehag og gjennomslagskraft knyttet til sine ytringer. Ved å finne en slik 

balanse mellom den opplevde motstanden og deres ytringers meningsinnhold, fungerte deres 

opplevde motstand nærmest som en pådriver for deres ytterligere vilje til ytring. 

Meningsytrernes tendens til å mobilisere til ytringsvilje på grunn av motstand fremsto tidvis 

kontraintuitive, da det ville være mer nærliggende å tro at det å bli møtt med motstand i et 

ytringsklima heller burde ført til svekket ytringsvilje (Noelle-Neumann, 1974). På grunnlag 

av dette vil jeg derfor argumentere for at meningsytrerne i studien snarere så ut til å skape et 

driv i sin ytringsatferd. 

Oppsummering 

Studiens informanter konstruerte sine affektive identiteter som både handlekraftige, driftige 

og motstandsdyktige. Informantene benyttet seg av tre ulike hovedfortellinger om måter å 

håndtere motstanden de opplevde etter å ha inntatt sine kontrære standpunkter i 

offentligheten. De ulike fortellingene om hvordan de distanserte seg fra kritikk, fornektet 

merkelappene folk ga dem og mobiliserte til ytringsvilje på grunn av motstand hadde en 

komplementær effekt på hverandre. De drev et aktivt identitets- og emosjonsarbeid, i form av 

diskursive beretninger og konstruksjoner, i sine forsøk på å legge fram forståelsen av seg selv 

som motstandsdyktige og betydningsfulle meningsytrere i en norsk offentlighet preget av 

meningspress. Gjennom sine strategiske måter å rettferdiggjøre egne ideologiske ståsteder, 

beskrev de samtidig opplevd motstand som en drivende kraft for ytterligere vilje til ytring. 

Gjennom deres handlekraftige måter å fornekte og distansere seg fra det som kan sies å være 

deres hindringer for fremtidig mulighet for ytring, konstruerte de motstanden som noe 
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positivt, nemlig hvordan mostanden i seg selv kunne fungere som en pådriver for ytterligere 

vilje til ytring. Meningsytrernes aktive måter å forholde seg til kritikk og motstand på, antyder 

at de tilrettela, gjennom sine måter å snakke om opplevelsene, for at de enklere skulle kunne 

både håndtere sine involverte, negative følelser, samt bane veien for sine fremtidige 

muligheter for offentlig ytring. 

Hva kan vi lære av måten informantene i studien snakker om kritikk? 

Informantene i denne studien viste til en rekke måter å snakke om kritikk på. Det mest 

fremtredende var hvordan de på aktive og refleksive måter distanserte seg fra kritikken. 

Gjennom sine fortellinger av hvordan de distanserte seg fra kritikk snakket de om seg selv på 

måter som tidvis kunne tilsi at de ikke opplevde seg stigmatisert. De forhandlet frem sine 

ulike identiteter i forsøk på å vektlegge sine gunstige måter å håndtere opplevd kritikk på, ved 

å trekke frem ulike måter å distansere seg fra opplevelsen. Informantenes fornektelse av folks 

merkelapper viste en alternativ tendens i måten å snakke om kritikk på, ved at de fremstilte 

merkelappene som språklige eksempler på at de opplevde seg stigmatisert, nærmest som styrt 

av de rådende diskursene om akseptable ytringer om innvandring og kristne verdier. I 

fortellingen om å mobilisere til ytringsvilje på grunn av motstand konstruerte de motstanden 

som noe positivt, nemlig hvordan mostanden i seg selv kunne fungere som en pådriver for 

ytterligere vilje til ytring. Dermed kan også kritikk forstås som noe særlig utfordrende å 

snakke om – noe som det kan føles nødvendig å ha en distanse fra. Sosial anseelse i norsk 

offentlighet kan derfor være svært avgjørende for hvordan det oppleves å delta i den 

offentlige debatten. Dessuten var det særlig interessant hvordan informantene snakket om seg 

selv som både avsendere og mottakere av kritikk. Som avsendere av kritikk har det for enkelte 

i studiens utvalg resultert i anklagelser der folk beskyldte dem for å spre hatytringer.  

Å studere fortellinger om emosjoner i et polarisert politisk landskap 

 Det finnes flere metoder for å studere fortellinger om emosjoner i et polarisert politisk 

landskap. Min studie valgte å fokusere på emosjonene til meningsytrere som opplever 

motstand. Informantenes fortellinger ga et innblikk i hvilke emosjoner som oppstår ved å 

befinne seg på innsiden av det offentlige ytringsrommet og samtidig ha ønske om å gi rom til 

andre meninger. Slik informantene i studien antydet, skal folk som ytrer seg alltid være 

mottakelige for motargumenter, så fremt disse er saklige. Dette betyr også at det bør settes 

tydelige krav til de som ytrer seg offentlig. Å studere meningsytreres personlige beretninger, 
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med særlig fokus på hvordan de snakket, ga innsikt blant annet i offentlighetens 

maktrelasjoner (f.eks. minoritets- vs. majoritetssyn) da disse har stor betydning for hvordan vi 

forstår hverandre som individer eller grupper. Et større fokus på kognitive teorier vil kunne 

åpne for å studere emosjoner som noe primært bestemt av vår forståelse, noe som kan være 

hensiktsmessig i studie av et polarisert ytringsklima, da folk som deltar i debatt kun kan lene 

seg på selve forståelsen av andres emosjoner. 

I et polarisert politisk landskap kan hatefulle ytringer forekomme. Slike ytringer utgjør 

brudd på menneskeverdet. De kan være utfordrende både å studere og diskutere ettersom det i 

praksis kan være vanskelig å vurdere skillene mellom krenkelse og sårede følelser. Folks 

følelsesmessige reaksjon på krenkelser er subjektiv, men det interessante i en slik diskusjon er 

hvem som skal få definere grensene for hva som er krenkelse, i de tilfeller der dette ikke 

overlates til rettsvesenet. Likevel kan det finnes fordeler av å la visse argumenter bli møtt med 

motargumenter, men utfordringen ligger i å kunne sjalte ut intolerante ytringer rettet mot 

enkeltpersoner eller grupper fra de ytringene som inneholder saklig argumentasjon. Dersom 

intolerante og rasistiske holdninger ytres fremfor å bli sensurert, skal og bør disse utfordres 

og bekjempes, og gjøres dette i det offentlige rom, kan en åpen diskusjon hjelpe til med å 

definere grensene for hva vi kan si. Imidlertid trenger vi å beholde erkjennelsen av at 

offentliggjøring av intolerante ytringer kan føre til holdningsendringer eller handlinger av 

hatefull karakter.  

Forslag til fremtidig forskning 

Å slippe til kontrære meninger i offentligheten er ikke kun forbundet med negative 

følelser, slik som krenkelse, stigmatisering eller hat. Likevel kan personlige angrep og 

polariserende retorikk forkludre politikkens opprinnelige mål om saklighet. Derfor vil jeg 

hevde at fremtidig psykologisk forskning bør rette fokus på hvordan språket brukes i selve 

debattene innenfor samtidens polariserte politiske landskap. I et slikt henseende kan den 

politiske psykologien formodentlig bidra til å rydde vei for mer saklige politiske debatter samt 

lede til større innsikt i hvordan hatytringer kan bekjempes i offentligheten. Dermed vil slike 

studier også kunne tilby bedre vitenskapelige grunnlag til bruk i arbeidet med å grundigere 

definere ytringsfrihetens grenser 
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Vedlegg 

Vedlegg 1 

 

Intervjuguide 

 

Del 1: Deltakers virke og engasjement i hverdagen 

- Kan du fortelle meg om en typisk dag i ditt hverdagsliv? 

- Hvordan vil du beskrive arbeidet du har valgt å engasjere deg i? 

o Hva gjør du? 

o Hva er din rolle? 

- Hva har påvirket deg til å engasjere deg i dette arbeidet? 

- Hva er det viktigste å oppnå med ditt arbeid? 

o Hvilke fordeler opplever du? 

 

Del 2: Reaksjoner på konfrontasjon 

- Jimmie Åkesson (partileder i Sverigedemokraterna) på «Skavlan» 27. mars 2015. 

Skavlan stilte seg svært kritisk til Åkesson, som ble stilt til veggs for å forsvare 

ordbruk og markedsføring som ble benyttet i partiet. 

o Hva tenker du om slike hendelser? 

o Hvordan tror du Åkesson opplevde situasjonen? 

- Hvilke tanker gjør du deg om synligheten av krenkelse i Norge i dag? 

o Finnes det selvopplevde situasjoner i ditt liv du kan knytte til krenkelse? 

- Kan du trekke frem hendelser som har vært særlig utfordrende i din arbeidshverdag? 

o I hvilken grad opptar det dine tanker? 

- Har du noen gang vurdert å avbryte dette arbeidet? 

- Hvordan stiller du deg til det å bringe opp temaer knyttet til ideologi i møte med nye 

mennesker? 

o Hva vil du oppnå? 

o Hva er du opptatt av før du uttaler deg? 
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- I hvilken grad opplever du uenighet knyttet til ideologi i din arbeidshverdag? 

o Hvordan opplever du slike konfrontasjoner? 

o Oppstår det typiske reaksjonsmåter? 

o Hvordan kan dette påvirke deg følelsesmessig? 

o Hvordan kan tidligere konfrontasjoner påvirke dine nye uttalelser? 

- Har dine reaksjoner på uenighet endret seg siden den gang du begynte å uttrykke dine 

standpunkt offentlig? 

- Hvordan ville du opplevd en slik uenighet om den hadde utspilt seg i media? 

o Hvordan skiller dette seg fra uenighet i det private? 

o Hvordan vil du beskrive medias betydning for meningsutveksling? 

- På hvilken måte tenker du at en overbevisning kan endre karakter på grunn av 

motstand? 

o Hvilke tanker gjør du deg om følelsen av å være feilinformert? 

- Hva tenker du om begrepet «ideologisk minoritet»? 

o Hvordan mener du at dette begrepet kan defineres? 

 

Del 3: Reaksjoner på enighet/støtte 

- I hvilke situasjoner har du særlig behov for å oppsøke likesinnede? 

o Hvilke samtaletemaer gjentar seg? 

o Hvordan skiller disse situasjonene seg fra situasjoner med konfrontasjon? 

- Opplever du at du snakker på vegne av mange i ditt arbeid? 

 

Del 4: Verdier og toleranse 

- Hvordan har ditt ideologiske ståsted eventuelt vært i endring gjennom livet? 

o Hva vil du trekke frem som avgjørende for slike endringer? 

- Hvilke politiske saker har særlig engasjert deg det siste året? 

- Hvilke tanker gjør du deg om gjensidig toleranse i ideologiske debatter? 

 

- Er det noe mer du ønsker å tilføye til slutt? 

- Hvordan har du opplevd intervjuet? 
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Vedlegg 2 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 

Ytring og opplevelse av motstand 

 

Bakgrunn og formål 

Denne studien ønsker å forstå motivasjon og opplevelse av å innta standpunkter som skaper 

motstand i den norske offentligheten. For å studere dette ønsker jeg å intervjue personer som 

har opplevd motstand mot standpunkt som de enten uttrykker i den norske offentligheten, 

eller gjennom medlemskap i ulike organisasjoner/bevegelser. 

I intervjusituasjonen blir deltakeren bedt om å fortelle om personlige opplevelser, følelser, 

erfaringer og ideer knyttet til aktuelle temaer som de opplever har skapt motstand. 

Forskningsprosjektet skal legge grunnlaget for en masteroppgave tilknyttet Psykologisk 

Institutt ved Universitet i Oslo, og har ikke blitt gitt i oppdrag fra noen annen institusjon. 

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

Datainnsamlingen baserer seg på individuelle intervjuer. Varigheten til disse intervjuene vil 

være på maks 1,5 time. Intervjuet vil tas opp dersom ikke annet avtales spesielt. 

Etter at intervjuet er gjennomført, vil du få tilsendt gjengivelsen av intervjuet (transkripsjon 

av lydfilen). Med dette står du fritt til å redigere teksten slik du ønsker selv. Du kan fjerne 

setninger, legge til informasjon, eller omskrive setninger. Dersom du endrer noe, vil din 

versjon være den jeg benytter meg av og baserer meg på videre i prosessen. 

Intervjuet vil finne sted der du måtte ønske, gitt at det vil være i omgivelser uten særlige 

forstyrrelser. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i tråd med NSDs retningslinjer. 

Datamaterialet vil være tilgjengelig kun for meg og prosjektets veileder, førsteamanuensis 

Inger Skjelsbæk ved Psykologisk Institutt ved UiO. Alle data vil bli oppbevart på en kryptert 

minnepinne. Jeg vil overføre alle lydfiler fra min lydopptaker til minnepinnen umiddelbart. 

De transkriberte versjonene av alle intervjuer vil nummereres, og disse numrene vil ikke 

korrespondere med listen for personlige data. Denne listen vil bli overført på den krypterte 

minnepinnen, som oppbevares trygt for å unngå at utenforstående får tilgang. Alle data vil 

anonymiseres. 
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Prosjektets resultat vil presenteres i form av en masteroppgave i kultur- og 

samfunnspsykologi, som vil bli publisert i DUO – Digitale Utgivelser ved Universitetet i Oslo 

(https://www.duo.uio.no/). Videre kan det også være mulighet for at oppgaven vil bli forsøkt 

publisert i et akademisk tidsskrift. 

Prosjektet skal etter planen avsluttes medio mai 2018. Ettersom dette er et masterprosjekt, har 

Universitetet i Oslo eierskap over data som innhentes, men så snart prosjektet er avsluttet, vil 

dataene bli slettet. 

 

Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke deg, uten at begrunnelse må 

oppgis. Dersom du trekker deg, vil alle innsamlede data og opplysninger om deg bli slettet 

umiddelbart.  

 
 

Dersom du har spørsmål til prosjektet, ta kontakt med: 

Masterstudent, Ida Karoline Krogh-Larsen, idakkro@student.sv.uio.no 

Masterprosjektets veileder, Inger Skjelsbæk, inger.skjelsbak@psykologi.uio.no 

 

Eventuelle spørsmål på telefon kan rettes til Psykologisk Institutt ved Universitetet i Oslo, 

+47 22 84 50 00. 

 

Studien er innmeldt og godkjent av Personvernombudet for forskning, Norsk senter for 

forskningsdata A/S (NSD). 

 

 

 

 

 

  

https://www.duo.uio.no/
mailto:idakkro@student.sv.uio.no
mailto:inger.skjelsbak@psykologi.uio.no
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Vedlegg 3 (Neste side) 

 

 

 

 



 
 
Inger Skjelsbæk 
Postboks 1094 Blindern 
0317 OSLO 
 
 
 
Vår dato: 30.08.2017                         Vår ref: 54723 / 3 / LAR                         Deres dato:                          Deres ref: 

 
 
Tilbakemelding på melding om behandling av personopplysninger 
 
Vi viser til melding om behandling av personopplysninger, mottatt 13.06.2017.  
Meldingen gjelder prosjektet: 
 

 
Personvernombudet har vurdert prosjektet, og finner at behandlingen av personopplysninger vil være
regulert av § 7-27 i personopplysningsforskriften. Personvernombudet tilrår at prosjektet 
gjennomføres. 
 
Personvernombudets tilråding forutsetter at prosjektet gjennomføres i tråd med opplysningene gitt i 
meldeskjemaet, korrespondanse med ombudet, ombudets kommentarer samt 
personopplysningsloven og helseregisterloven med forskrifter. Behandlingen av personopplysninger kan
settes i gang. 
 
Det gjøres oppmerksom på at det skal gis ny melding dersom behandlingen endres i forhold til de 
opplysninger som ligger til grunn for personvernombudets vurdering. Endringsmeldinger gis via et eget 
skjema.  Det skal også gis melding etter tre år dersom prosjektet fortsatt pågår. Meldinger skal skje
skriftlig til ombudet. 
 
Personvernombudet har lagt ut opplysninger om prosjektet i en offentlig database. 
 
Personvernombudet vil ved prosjektets avslutning, 31.05.2018, rette en henvendelse angående 
status for behandlingen av personopplysninger. 
 
Dersom noe er uklart ta gjerne kontakt over telefon. 
 
Vennlig hilsen 
 

54723 Kontroversielle grupperinger i det ideologiske landskap
Behandlingsansvarlig Universitetet i Oslo, ved institusjonens øverste leder
Daglig ansvarlig Inger Skjelsbæk
Student Ida Karoline Krogh-Larsen

http://www.nsd.uib.no/personvernombud/meld_prosjekt/meld_endringer.html
http://pvo.nsd.no/prosjekt


 

 
Kontaktperson: Lasse André Raa tlf: 55 58 20 59 / Lasse.Raa@nsd.no 
Vedlegg: Prosjektvurdering 
Kopi: Ida Karoline Krogh-Larsen, idakkro@student.sv.uio.no

Marianne Høgetveit Myhren
Lasse André Raa

mailto:Lasse.Raa@nsd.no
mailto:idakkro@student.sv.uio.no


Personvernombudet for forskning

 

Prosjektvurdering - Kommentar                                                                                          
Prosjektnr: 54723

 
FORMÅL

Prosjektet søker å utforske hvordan individer fra kontroversielle politiske/religiøse grupperinger/bevegelser -

hovedsakelig høyrepopulistiske og kristenfundamentalistiske - forklarer sin motivasjon til å delta i det

kollektive arbeidet, til tross for at de blir møtt med motstand fra massene i samfunnet forøvrig. Fokus vil i all

hovedsak være på sosiale møter og hvordan de ulike kontekstuelle nivåene (nære relasjoner/oppvekst og den

bredere sosiopolitiske kontekst, politiske endringer, multikulturalisme etc.) har en innvirkning på deres

virkelighetsoppfatning og trofasthet til egen ideologi.

 

INFORMASJON OG SAMTYKKE

Utvalget informeres skriftlig og muntlig om prosjektet og samtykker til deltakelse. Informasjonsskrivet er godt

utformet.

 

REKRUTTERING

Det oppgis at rekruttering skal skje ved at studenten oppsøker potensielle informanter via kontakt med aktuelle

miljøer, samt at C-REX (Senter for Ekstremismeforskning ved UiO) vil kunne bistå med identifisering av

aktuelle deltakere. Personvernombudet forutsetter at frivillighet, taushetsplikt og konfidensialitet blir ivaretatt

under rekruttering av utvalget. Vi legger til grunn at C-REX har mulighet til å bistå med rekruttering uten at

studenten får utlevert informasjon om enkeltpersoner knyttet til kontroversielle/ekstreme grupperinger.

 

SENSITIVE OPPLYSNINGER

Det vil behandles sensitive personopplysninger om etnisk bakgrunn eller politisk/filosofisk/religiøs oppfatning.

Det bør utøves særlig forsiktighet ved behandling av sensitive personopplysninger, både når det gjelder etiske

problemstillinger, innhenting av data og informasjonssikkerhet underveis.

 

TREDJEPERSONOPPLYSNINGER

Personvernombudet gjør oppmerksom på at omtale av identifiserbare personer i tilknytning til kontroversielle

politiske bevegelser regnes som særlig sensitivt, og at slik omtale som hovedregel utløser plikt til å innhente

samtykke fra vedkommende tredjeperson.

 

Jf. e-post-korrespondanse med studenten, forutsetter personvernombudet at det ikke registreres

personopplysninger om tredjepersoner. Studenten bør forsikre seg på forhånd om at informantene er kjent med

at de må omtale andre personer på en måte som ikke gjør dem identifiserbare. Dersom det skal stilles spørsmål

som kan åpne for at tredjepersoner omtales, bør informantene minnes om dette på nytt i tilknytning til disse

spørsmålene.

 

Vi ber om at revidert intervjuguide sendes til personvernombudet@nsd.no så snart denne foreligger.



 

PUBLISERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Det oppgis at det skal publiseres personopplysninger som kan være indirekte identifiserende.

Personvernombudet legger til grunn at det foreligger eksplisitt samtykke fra den enkelte til dette. Vi anbefaler at

deltakerne gis anledning til å lese igjennom egne opplysninger og godkjenne disse før publisering.

 

DATASIKKERHET

Personvernombudet legger til grunn at forsker etterfølger Universitetet i Oslo sine interne rutiner for

datasikkerhet. Dersom personopplysninger skal sendes elektronisk eller lagres på privat datamaskin og/eller

mobile enheter, bør opplysningene krypteres tilstrekkelig.

 

PROSJEKTSLUTT

Forventet prosjektslutt er 31.05.2018. Ifølge prosjektmeldingen skal innsamlede opplysninger da anonymiseres.

Anonymisering innebærer å bearbeide datamaterialet slik at ingen enkeltpersoner kan gjenkjennes. Det gjøres

ved å:

- slette direkte personopplysninger (som navn/koblingsnøkkel)

- slette/omskrive indirekte personopplysninger (identifiserende sammenstilling av bakgrunnsopplysninger som

f.eks. bosted/arbeidssted, alder og kjønn)

- slette digitale lydopptak


