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Sammendrag 
 

Denne masteroppgaven undersøker hvordan norsk oljebransje forholder seg til begrepet «det 

grønne skiftet». Begrepet har vært en gjenganger i den norske medieoffentligheten de siste 

årene, og knyttes gjerne til endringer samfunnet må gjøre for å motvirke menneskeskapte 

klimaforandringer. Olje- og gassvirksomhet er en av Norges viktigste inntektskilder. 

Oljeindustrien og norske myndigheter argumenterer for at det vil være behov for økt 

utvinning av olje og gass i flere tiår fremover. Samtidig har Norge gjennom Parisavtalen 

forpliktet seg til å betydelig redusere landets klimagassutslipp. Kritiske røster mener at olje- 

og gassindustrien må bidra til det grønne skiftet, men hva det grønne skiftet består i er det 

store uenigheter om.  

Denne masteroppgaven bruker retorisk toposteori for å se nærmere på hvordan 

forhandlingene om begrepet det grønne skiftet foregår i petroleumssektoren. Topos er 

forankret i felles steder, delte oppfatninger og verdier. I denne masteroppgaven er det pekt ut 

fire overordnede tematiske topos som brukes i møte med begrepet det grønne skiftet. Disse 

fire tematiske «stedene» rommer ulike argumenter som samlet brukes som et tematisk forsvar 

av oljebransjen. Disse argumentene kretser rundt topos som i denne studien kalles 

kommunikasjon, velferd, teknologi og energisystemer.  

Meningsskapingen rundt begrepet det grønne skiftet vil kunne ha innvirkninger på 

hvordan den offentlige debatten rundt norsk oljefremtid vil være. Hvilke oppfatninger som 

blir rådende kan ha innvirkning på hvordan vi ser på fremtiden for Norge som klima- og 

oljenasjon.   
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Abstract 
 

This master thesis examines how the Norwegian oil industry talks about the «green shift» in 

Norwegian economy and public sphere. The term has been prominent in the Norwegian media 

these past five years. The petroleum industry is important for the Norwegian economy as the 

country’s largest source of income. The industry, as well as the Norwegian government, has 

argued that there will be a need and basis for oil and gas exploration and production for 

decades to come. Norway has also committed to a climate change mitigation through 

European accords and the Paris Agreement which unites the world to fight climate change. 

Critical voices argue that the Norwegian oil and gas industry will have to change or scale 

down in order to facilitate these changes. There are, however, great differences of opinion as 

to what these changes will be and what the will consist of.  

 This thesis examines this questions through use of rhetoric theory and topoi. The topoi 

are anchored in common places, values and world views. Four thematic topoi are found in the 

study’s analysis; communication, the welfare society, technology and energy systems. The 

topoi tell us something about the current doxa in society. How meaning is constructed and 

what the green shift will consist of is an important political debate in the Norwegian media 

landscape and could implicate how we view the future of Norwegian oil industry and its 

climate goals.  
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Forord 
 

Jeg er svært takknemlig for at jeg i løpet av de siste to årene har fått muligheten til å fordype 

meg i et tema som interesserer meg stort: klimakommunikasjon. Det har vært en lang og 

tidvis krevende prosess å arbeide med denne masteroppgaven. Samtidig har det vært givende 

og ikke minst et veldig spennende arbeid! 

 

Denne masteroppgaven hadde ikke blitt til uten gode støttespillere som har hjulpet meg 

underveis i arbeidet med denne studien.  

 

Stor takk til veileder Øyvind Ihlen (H17, V18, H18) for god hjelp, støtte og innspill underveis 

i prosessen.  

 

Stor takk til informantene som stilte opp på intervju og snakket åpent om klima og 

klimakommunikasjon i olje- og gassbransjen. Jeg setter stor pris på at dere tok dere tid til å ta 

en prat om denne viktige tematikken.  

 

Takk til korrekturlesere, til venner og bekjente for gode innspill i arbeidet med 

masteroppgaven. Og ikke minst tusen takk til medstudentene på IMK som har gjort de siste to 

årene til en veldig hyggelig tid på Forskningsparken! 
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1 Introduksjon 
 

De siste to årene har det vært en rekke store merkedager for norsk petroleumsvirksomhet. 

Høsten 2016 feiret Norge 50 år med oljeutvinning på norsk sokkel. Det er ingen annen 

industri som har satt så stort preg på Norge som det olje- og gassnæringen har gjort. Dagen 

etter festmiddag og festtaler i forbindelse med 50 års-jubileet, trådte Parisavtalen i kraft i 

Norge. Klimaavtalen har som mål å stake ut veien for et nullutslippssamfunn på verdensbasis. 

Denne første universelle klimaavtalen tilsier at den globale temperaturen skal holdes godt 

under togradersmålet, med et mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader 

celsius sammenlignet med 1990-nivåer (Klima- og miljødepartementet, 2015b).  

 Omstillingsprosessen mot lavere klimautslipp i Norge så vel som på verdensbasis, er 

blitt kalt det grønne skiftet. Veien dit er ikke enkel, spesielt ikke for oljelandet Norge. 

Petroleumssektoren er en svært viktig inntektskilde for hele nasjonaløkonomien. I 2017 stod 

olje- og gassektoren for drøye 20 prosent av statens totale inntekter (Bjørnestad, 2017). Det 

er vanskelig å se på norsk økonomi uten å samtidig se på petroleumssektoren. Samtidig 

hevdes det fra mange hold at fossil energi må fases ut om man skal nå målsetningene i 

Parisavtalen (Dale & Andersen, 2018). I 2016 la FNs miljøprogram frem en ny rapport som 

viser at oljebransjens prognoser er for optimistiske med tanke på utslipp i fremtiden 

(Alstadheim, 2016). Meningene rundt fremtiden for oljebransjen i Norge er mange og delte. 

Debatten om utfordringer knyttet til klima og oljepolitikk i Norge er blitt tatt opp av mange 

de siste årene (se f.eks. Jensen, 2018; Sæther, 2017; Trædal, 2018). Norge har ambisiøse 

klimamål, samtidig som norsk olje og gass bidrar til store mengder klimagassutslipp når 

denne oljen og gassen forbrennes i Europa. Dette er det flere som har bitt seg merke i (se 

f.eks. Norsk Down & Erickson, 2017; Norsk klimastiftelse, 2016; Mohn, 2017; Sengupta, 

2017; Verkuijl, 2018). Det er en utfordrende balansegang å veie olje- og klimapolitikken opp 

mot hverandre, og teoretikere har pekt på at Norge fremstilles som en petroleumsavhengig 

miljønasjon:  
Norge portretteres som den verdensledende miljønasjon og global problemløser med verdens reneste 
teknologi – og de beste intensjoner i kampen mot klimatrusselen: Norge og norsk petroleum er en del 
av løsningen, ikke problemet ifølge boring for miljøet-diskursen (Jensen, 2018, s. 28).  

 
I november 2017 gikk to av Norges største miljøorganisasjoner til søksmål mot den norske 

stat. Bakgrunnen var tildelingen av nye oljelisenser i det som regnes som sårbare 

naturområder i Barentshavet (Barstad, 2017). Ifølge saksøkere, Natur og Ungdom og 

Greenpeace, er dette lisenser som både er i strid med Grunnloven og Norges forpliktelser 
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gjennom Parisavtalen. Miljøorganisasjonene tapte mot staten i januar 2018, men saken er 

anket. Rettssaken reiser en rekke viktige og interessante spørsmål med tanke på norsk 

petroleumsvirksomhet. På spørsmål om hvorfor dette er en viktig rettssak for staten svarte 

regjeringsadvokaten at det er viktig fordi «det handler om avveiningen mellom 

petroleumspolitikken og klimapolitikken» (Hirsti, 2018). Saken er utvilsomt også viktig for 

petroleumsnæringen; store og langsiktige investeringer står på spill og mange arbeidsplasser 

berøres.  

Stortingspolitikere er enige om at Norge må gjennomføre et grønt skifte for å nå 

klimamål og klimaforpliktelser (Klima- og miljødepartementet, 2014a). Hvordan dette skiftet 

skal gjennomføres er det derimot store uenigheter om. Det er også varierende definisjoner på 

hva det grønne skiftet består i. Ifølge Anders Bjartnes, som var en av de første til å ta i bruk 

begrepet det grønne skiftet, kan dette skiftet ses på som en vedvarende endringsprosess som 

gir lavere utslipp samtidig som det gir større ressursproduktivitet (Bjartnes, 2015). På den 

måten kan det argumenteres for at vi er midt i et paradigmeskift i norsk økonomi, fra en 

økonomi basert på fossil energi, til en økonomi som må bli grønnere for å nå målene Norge 

har forpliktet seg til (Ytterstad, 2015).  

Grønn fremtid, grønn økonomi, og ikke minst grønt skifte er begreper som er blitt 

gjengangere i den offentlige debatten. Forskning har vist at bærekraftighet og bærekraftig 

utvikling er vært viktig for virksomheter og deres omdømme, og mye tyder på at dette er noe 

som stadig blir viktigere for aktører (Ihlen, 2007b, 2009; Kolk, 2008). Tidligere er det forsket 

på hvordan oljebransjen posisjonerer seg opp mot begrepet bærekraftig utvikling, og 

«utnyttet uklarheten rundt begrepet bærekraftighet og definert det strategisk til sitt eget beste. 

Oljeselskapene operasjonaliserer bærekraftighet som det å kutte sine utslipp mest mulig og 

det å finne nye ressurser» (Ihlen, 2007b, s. 120). Vi vet derimot lite om hvordan oljebransjen 

ser på det grønne skiftet. I studier pekes det på at vi trenger mer forskning på oljeselskapers 

strategier knyttet til klima (Miller & Dinan, 2015).  

Det grønne skiftet er et nytt begrep, og det finnes ingen entydig definisjon som har 

festet seg som den rådende definisjonen. Felles for mange av forsøkene på operasjonalisering 

av det grønne skiftet er at det dreier seg om endrede energiformer og energistrukturer, som 

for eksempel:  
Det grønne skiftet er blant annet blitt brukt som en betegnelse på behovet for å erstatte fossile energikilder 
som kull, olje og gass, med renere, fornybar energi slik som vannkraft, vind- og solenergi. Det er også 
forstått som en overgang der vi ved hjelp av ny teknologi og innovasjoner kan utnytte ressurser fra hav, 
skog og land som basis for ny og mer bærekraftig produksjon (Vittersø & Statens institutt for, 2016, s. 9) 
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Med denne definisjonen i bakhodet vil det være særdeles interessant å se på hvordan et land 

som oljenasjonen Norge omtaler, behandler og møter det grønne skiftet. Mens en entydig 

definisjon ikke er etablert i befolkningen vil det være rom for ulike aktører å forme innholdet 

til denne grønne omstillingen, og i så måte er det spennende å se på hvordan oljeaktørene 

nyttiggjør seg av denne vagheten og elastisiteten i begrepet.  

Helt siden det ble funnet olje på norsk sokkel i 1969 har Norge hatt stort økonomisk 

utbytte av petroleumsvirksomheten. Oljen og gassen – Norges viktigste råvarer – har 

utvilsomt totalendret den norske økonomien de siste 50 årene. De siste årene er debatten om 

hva Norge skal leve av etter oljen blitt fremtredende i mediene. Dette henger spesielt sammen 

med oljeprisfallet i 2014 som rammet verdensøkonomien og oljenæringen hardt 

(Østgårdsgjelten, 2014). Nedgangstider i oljenæringen i Norge har ført med seg debatter der 

mange har spurt seg om Norge har gjort seg for avhengig av oljen. Diskusjoner om hva man 

skal leve av «etter oljen» er blitt gjengangstemaer i det offentlige ordskiftet (Haarstad & 

Rusten, 2018, s. 11).  

Økte utslipp av klimagasser i atmosfæren fører ifølge FNs klimapanel til store globale 

klimaendringer (Miljødirektoratet, 2018). For å møte disse endringene er det nødvendig å 

bytte ut forurensende fossil energi med renere fornybar energi (Allen, 2012). I Norge er det 

bred politisk enighet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn, og Norge har forpliktet seg 

til å gjennomføre en utslippsreduksjon på minst 40 prosent innen 2030 sammenlignet med 

utslippstallene fra 1990, i tråd med EUs mål (Klima- og miljødepartementet, 2014b). I 

oktober 2018 kom det en klar beskjed fra FNs klimapanel om at utslippene må halveres innen 

2030 om verden skal nå målene fastsatt i Parisavtalen. Det er kun 12 år til. Ifølge rapporten 

må forbruk av olje kuttes ned med mellom 40 og 80 prosent om klimamålene skal nås 

(Mathismoen, 2018). Klimakrisen er utpekt av mange som en av vår tids største politiske 

utfordringer, men det hersker store uenigheter om hvordan man skal gå frem for å redusere 

utslipp av klimagasser.  

 Å se på klimapolitikk og oljepolitikk i sammenheng er ingen ny øvelse. Helt siden 70-

tallet har det vært snakket om miljøproblemer knyttet til norsk petroleumsvirksomhet 

(Sæther, 2017). Samtidig har omstilling av petroleumsnæringen hele tiden vært et omstridt 

fenomen, der ulike myndigheter og etater drar i ulike retninger (Haarstad & Rusten, 2018). 

Selv om det var stor åpenhet rundt miljøutfordringer knyttet til norsk petroleumsvirksomhet i 

oljeutvinningens spede start på 70-tallet og på begynnelsen av 80-tallet (Sæther, 2017), kan 

man hevde at klimapolitikken og oljepolitikken i lang tid er blitt sett på som to ikke-

overlappende temaer som har vært tabubelagt å knytte opp mot hverandre (Bjartnes, 2015, s. 
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19). Her ser vi imidlertid en sterk dreining mot større åpenhet rundt klimaproblematikk, ikke 

minst fra oljeselskapene selv de siste årene.  

I 2018 skiftet Statoil navn. Den norske stat er hovedaksjonær i olje- og gasselskapet, 

og eierandelen forvaltes av olje- og energidepartementet. Etter nesten 50 år som Statoil, 

Nordens tredje mest verdifulle varemerke (Sagmoen, 2017), heter selskapet nå Equinor. 

Navnet skal speile likevekt, et fremtidsrettet og bærekraftig selskap (NTB, 2018). Styret 

foreslo en navneendring som «understøtter selskapets strategi og utvikling som et bredt 

energiselskap» (Statoil, 2018). I pressemeldingen i forbindelse med navneendringen sa 

styreleder Jon Erik Reinhardsen at Statoil er i endring, på lik linje med resten av verden: 
Den største omleggingen av energisystemer i moderne tid er i gang, og vi vil være en pådriver for 
denne utviklingen. (...) navnet Equinor reflekterer endringer som allerede er igangsatt. Navnet 
understøtter strategien vi la frem i fjor for sikker drift, høy verdiskaping og lave utslipp (Statoil, 2018).  
 

Statoil-ledelsen gjorde det klart at de ønsker å være en pådriver for å nå klimamålene, 

samtidig som man ønsker å produsere mer norsk olje. Statoil har vært i en omleggingsprosess 

i lang tid. Dette gjenspeiles også i selskapets eksterne kommunikasjon. Selskapets logo har 

gått fra å være en svart oljedråpe til rosa stjerne. Nå i 2018 har de fått nytt navn hvor også 

oljen er tatt ut av ligningen. Hvilke signaler sender dette om veien videre for Norge som 

oljenasjon? Miljøstiftelsen Zero mener navnebyttet vil ha en historisk signaleffekt. Også 

Bellona mener at navneendringen skaper forventninger om endringer (Wig, 2018). Ola 

Storeng i Aftenposten skriver at «Skal oljeselskaper være med i det grønne skiftet, må de 

skifte navn. Da kan det også bli lettere å fortsette med olje» (Storeng, 2018). Han skriver 

videre at man også «aner en annen logikk. Oljeselskapers anseelse vil, fortjent eller ikke, 

synke på veien mot et grønnere samfunn de neste tiårene» (Storeng, 2018). Frykten er 

dermed at Statoils navn og historie kan bli en belastning for omdømmet om det ikke endres.  

  

1.1 Begrepet «det grønne skiftet» 
Bærekraftighet har i lang tid vært en viktig faktor for organisasjoner når det gjelder image, 

synlighet og økonomisk vekst (Dixon-Fowler, 2012; Norton, 2015). Det er tidligere blitt 

forsket på hvordan begrepene bærekraftighet og bærekraftig utvikling er blitt brukt av 

virksomheter strategisk for å legitimere egen praksis. Mange virksomheter ønsker å definere 

seg som bærekraftige uten å adressere eller problematisere grunnleggende utfordringer 

knyttet til klima og virksomhetens praksis (Ihlen & Roper, 2014).  

De siste årene har begrepet det grønne skiftet blitt stadig mer brukt i offentligheten, og 

begrepet ble kåret til årets ord av Språkrådet i 2015 (Elnan, 2015). Seniorrådgiver Ole Våge i 
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Språkrådet forklarte valget med at begrepet var blitt høyaktuelt i forbindelse med 

klimatoppmøtet i Paris, og at det var blitt et fast uttrykk i det norske språket (Elnan, 2015). 

En masteroppgave fra 2017 viser at begrepet det grønne skiftet har fått stadig mer 

oppmerksomhet i norske medier, mye på grunn av sterkt fall i oljeprisen samt endrede 

betingelser for norsk økonomi (Ribu, 2017). Det finnes like fullt lite forskning på hva som 

legges i dette begrepet, og hvordan aktører bruker dette ulikt. Det er dermed utfordrende å gi 

en definisjon på hva det grønne skiftet består i (Krohn-Pettersen, 2016).  

Anders Bjartnes var som nevnt blant de første som tok begrepet det grønne skiftet i 

bruk i 2012 (Mossin, 2015). Bjartnes definerer det grønne skiftet som «en kontinuerlig 

pågående, uavvendelig og ustoppelig prosess. Det grønne skiftet innebærer reduserte 

klimautslipp og forbedret ressursproduktivitet i alle samfunnssektorer og byr samtidig på nye 

muligheter for verdiskaping». Miljøstiftelsen Zero bruker begrepet som en fellesbetegnelsene 

for å beskrive endringene som finner sted når «teknologi, politikk og økonomi trekker i 

samme klimavennlige retning» (Zero, 2013, s. 2). I Zeros årsrapport fra 2013 pekes det også 

på at det grønne skiftet skjer når fornybar energi erstatter bruk av fossil energi i stor skala. 

Ifølge Haarstad og Rusten finnes det en rekke andre begreper for å beskrive fenomenet som 

kan kalles grønt skifte, som tilpasning, transformasjon og grønn økonomi (2018). De ser på 

denne grønne omstillingen som «en sammensatt endringsprosess i retning av et bærekraftig 

samfunn» (Haarstad & Rusten, 2018, s. 12). De peker videre på at begrepene er både 

omstridte og i rask endring.  

Begrepene grønt skifte og bærekraftig utvikling brukes ofte om hverandre, og i mange 

tilfeller brukes de også for å beskrive det samme fenomenet. Det finnes også en rekke 

likheter mellom disse to begrepsparene (Haarstad & Rusten, 2018). Begrepet bærekraftig 

utvikling ble for første gang introdusert for et stort publikum gjennom FN-rapporten «Our 

Common Future» i 1987. Brundtland-rapporten definerer bærekraftig utvikling som 

«development that meets the needs of the present without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs» (Brundtland & World commission on environment and 

development, 1987, s. 43). Dette er et begrep som rommer mye, og som dermed åpner opp 

for strategiske tolkninger. Bærekraftig utvikling har vist seg å gjerne bli definert etter 

virksomheters behov uten at det i stor grad påvirker hvordan virksomheten opererer videre, 

det blir «business as usual» (Ihlen & Roper, 2014). Bærekraftighet er et fleksibelt begrep som 

kan ses på som kontroversielt, ettersom det vil ha ulik betydning for ulike aktører (Aras & 

Crowther, 2009). Kritikere hevder et lite håndfast begrep kan by på muligheter for at en 
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«slipper» å ta et valg i et bærekraftig veiskille, og at bærekraftighet gjerne blir underordnet 

økonomisk vekst (se blant annet (Feller, 2004; Peterson, 1997; Utting, 2002).  

 Det har vært lite forskning på begrepet «det grønne skiftet» (med unntak av f.eks. 

Glette-Iversen, 2016; Ribu, 2017), og enda mindre om hvordan norsk oljebransje forholder 

seg til begrepet. Trolig sammenheng med at det er et nytt begrep. I en ny bok om Norge og 

klimakrisen i forbindelse med debatten om det grønne skiftet skriver forskere ved Fridtjof 

Nansens Institutt at det såkalte «norske paradokset» i forbindelse med Norge som både 

ledende olje- og klimanasjon i stor grad dreier seg om at diskursen knyttet til satsning på olje 

og gass i Norge av mange også fremstilles som en løsning på klimautforinger (Jensen, 2018). 

De kaller debatten rundt det norske paradokset og det grønne skiftet for en lite tilgjengelig 

debatt og forskerne spørs seg om hvordan det er «mulig at mange i Norge ikke ser 

petroleumsproduksjonen som en del av klimaproblemet, men tvert imot som en viktig del av 

løsningen?» (Jensen, 2018, s. 27). De mener at bildet av Norge som en verdensledende 

miljønasjon er misvisende, og at disse forestillingene danner grunnlaget for at mange mener 

Norge kan fortsette petroleumsvirksomheten som før – også etter Parisavtalen. 

 

1.2 Problemstilling og studiens hensikt 
Denne oppgaven søker å undersøke hvordan norsk oljebransje forholder seg til begrepet det 

grønne skiftet, og hvilke retoriske strategier som tas i bruk for å fylle det med innhold og 

mening. Jeg ønsker å bygge videre på tidligere undersøkelser av oljeindustriens 

klimakommunikasjon knyttet til begrepet bærekraftig utvikling. Det vil være interessant å se 

om man finner igjen de samme retoriske strategiene i dagens diskurs, eller om denne er 

endret.  

Studien er en retorisk analyse. Retorikkens mål dreier seg om overbevisning eller 

overtalelse (Johannesen, 2001). Aristoteles forstod retorikk som evnen til å overbevise, og 

mange definisjoner støtter opp under denne forståelsen av retorikk som en intensjonell 

disiplin (Kjeldsen, 2006). I denne studien forstås retorikk bredt som noe som er med på å 

påvirke og som er med på å skape betydning. I så måte brukes Barry Brummetts brede 

definisjon av retorikk som «den sosiale funksjonen som påvirker og forvalter betydning» 

(Brummett, 1991, s. xii). Som Kjeldsen påpeker er Brummetts definisjon også godt egnet 

som utgangspunkt for kritisk undersøkelse av kommunikasjon (Kjeldsen, 2006, s. 20). Denne 

studiens mål er å avdekke kunnskap om kommunikasjon eller retorikk i bruk. Nettopp fordi 

det er den anvendte kommunikasjonen som undersøkes her, vil det være gunstig med en bred 
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definisjon av retorikk. Her er også Brummetts «forvaltning av betydning» sentrale nøkkelord. 

Denne studien ønsker å skape bedre innsikt i hvordan aktører norsk petroleumsnæring 

forholder seg til og bruker begrepet det grønne skiftet. Dette er et løst definert begrep, og vil 

følgelig være interessant å undersøke hvordan aktører forvalter mulighetene som dette 

begrepet byr på.  

 

Følgende hovedspørsmål stilles i denne oppgaven: Hvordan forhandler norsk oljebransje 

retorisk om innholdet i begrepet det grønne skiftet?  

 

Hva begrepet det grønne skiftet fylles med innholdsmessig, er både et interessant og viktig 

politisk spørsmål. Dagens regjering har tydelig vist at de ønsker et grønt skifte (se f.eks. 

Klima- og miljødepartementet, 2018; Solberg, 2017). Samtidig er det uklart hva dette 

kommer til å bety. Norge står dermed overfor en rekke viktige og avgjørende valg i årene 

som kommer. Disse valgene vil i sin tur kunne påvirke både norsk økonomi og landets bidrag 

til å bremse, endre eller påvirke den negative klimautviklingen. Også norsk oljebransje står 

ved dette viktige veiskillet, og i så måte er det viktig og relevant å snakke med aktørene selv 

for å få et innblikk i hvordan de reflekterer over utviklingen og utfordringene bransjen møter 

i årene som kommer.  

Å undersøke hvilke definisjoner som er rådende, samt hvordan man kommer frem til 

disse, er viktig. En bedre forståelse av denne prosessen, og hvordan denne definisjonsmakten 

fungerer, er sentralt for å bedre forstå hvordan vi konstruerer virkeligheten rundt disse 

klimaproblemstillingene Norge står overfor. Disse prosessene vil kunne få konsekvenser for 

hvordan samfunnet som helhet forstår sakskomplekset rundt klimaendringer (Jensen, 2018). 

Videre vil dette kunne ha innvirkning for hvordan vi velger å handle og hvilke valg vi tar i 

veien videre.  

Samfunnsdebatten om klima er blitt omtalt som en debatt preget av oljealderens 

logikk. Denne logikken «preger ideene våre om hva som er mulighetsrommet for grønn 

omstilling og vår evne til å forestille oss en fremtid uten olje» (Haarstad & Rusten, 2018, s. 

20). Dette er med på å støtte opp under ideen om at det er vanskelig å skille klima- og 

oljepolitikk i Norge. Videre er det mulig å tilskrive retorikken en performativ funksjon ved at 

retorikken er med på å skape «effekten som den betegner». (Ihlen, 2011, s. 143). Retorikken 

kan dermed være med på å forme samfunnsdiskusjonen gjennom språk og symboler, og kan 

være med på å stake ut veien for norsk oljenæring og norsk oljepolitikk. Denne studien ser på 

deler av denne debatten, nærmere bestemt hvordan oljebransjen ser på det grønne skiftet. 



	 8	

Dette gjøres gjennom en retorisk toposanalyse, som vil bli beskrevet i studiens kapittel to og 

tre. Det er nettopp dette mulighetsrommet for en grønn omstilling en retorisk topos-analyse 

åpner opp for å undersøke. Her blir det undersøkt hvilke valg og hvilke steder argumentene 

blir tatt i diskusjonen. Denne studien ser på hvilke muligheter og begrensninger de ulike 

toposene byr på. «Den norske samfunnsdebatten tar som regel utgangspunkt i at grønn 

omstilling i Norge ikke er til hinder for en relativt stor petroleumsnæring, også i 2150 eller 

2100» (Dale & Andersen, 2018, s. 27). Dale og Andersen peker på noen dominerende 

tankemønstre i samfunnsdebatten om Norge som oljenasjon, og mener at disse gjør det 

vanskelig å diskutere en fremtid uten olje. De mener premissene bidrar til å utelukke 

mulighetene for alternativer til en oljedrevet omstilling. Det er nettopp hva disse 

tankemønstrene kretser rundt jeg ønsker å undersøke i oppgaven.  

Om det nå er slik at tankegangen som petroleumspolitikken bygger på har «premisser 

som i stor grad lukker muligheten for en diskusjon om hvilke veivalg som kan åpne for en 

ønskelig overgang mot et Norge post petroleum» (Dale & Andersen, 2018, s. 43), blir det 

desto mer nyttig og viktigere å undersøke hvilke premisser dette er, og hvordan 

argumentasjonen føres. I så måte blir det relevant med en retorisk analyse for å se grundigere 

på dette. Her vil topos-teori kunne gi innsikt. Meningsskaping blir til gjennom en 

kontinuerlig prosess hvor «betydningselementer i språket knyttes sammen eller løses fra 

hverandre» (Jensen, 2018, s. 21). I forlengelse av dette er kategorisering viktig, og er med på 

å konstruere og rekonstruere mening. Gjennom kritiske undersøkelser av assosiasjoner og 

hvordan aktører gjennom innleiring diskursen vil man kunne avdekke og bedre forstå 

diskursen og hvilke premisser den gjennomføres på.  

 

1.3 Studiens oppbygging 
Denne studien er delt inn i fem kapitler. I dette første innledningskapittelet er det gjort rede 

for kontekst og valg av tematikk for studien. Her er også studiens forskningsspørsmål og 

relevans blitt introdusert. I studiens andre kapittel blir det gjort rede for teorien som fungerer 

som rammeverk for studiens analyse. Her blir det gjort rede for retorikk og topos-teori, som 

igjen blir brukt i studiens kapittel tre, som omhandler metode. I dette kapittelet blir det 

beskrevet hvordan det er gått frem for å hente inn relevant data for å besvare studiens 

forskningsspørsmål. I dette kapittelet gjøres det rede for kvalitativt forskningsintervju samt 

retorisk tekstanalyse. Forskningens kvalitet diskuteres i lys av reliabilitet, validitet og 

generaliserbarhet. Studiens fjerde kapittel er viet til analyse og diskusjon av data. Disse blir 
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diskutert opp mot det teoretiske rammeverket skildret i kapittel to. Studiens siste kapittel, 

kapittel fem, er studiens konklusjon hvor det blir gitt en konklusjon på studiens data samt en 

antagelse om hva begrepet det grønne skiftet betyr for Norge og for norsk olje- og gassnæring 

i dag.  
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2 Teoretiske perspektiver 
 

Topos er en retorisk tradisjon som er godt egnet for å forstå virksomhetsretorikk. Om en 

søker etter å overbevise eller påvirke noen er det vesentlig at en møtes på et felles sted. For å 

oppnå dette må retoren følgelig ha en forståelse av konteksten debatten foregår i (Kjeldsen, 

2006). Retoren må være seg bevisst på hvilke verdier og oppfatninger publikum har, samt 

hvilke andre konkurrerende oppfatninger som finnes i debatten. Her kan retorikken og teorier 

om ulike typer argumenter – topos – hjelpe oss med å få kunnskap om dette (Aristoteles, 

2006, 2013; Eide, 2013). Topos eller det latinske motsvaret loci, dreier seg om forankring i 

delte verdier eller oppfatninger av verden (Andersen, 1995; Eide, 1997).  

I dette kapittelet vil det bli gjort rede for retorisk toposteori. Det blir skissert hvordan 

topos og toposteori kan brukes i en retorisk argumentasjonsanalyse av 

klimakommunikasjonen rundt begrepet det grønne skiftet. Det blir deretter gitt en kort 

fremstilling av ulike måter å forstå topos på, samt en redegjørelse av hvordan begrepet topos 

forstås i denne studien. Kapittelet avsluttes med en operasjonalisering av formelle topos som 

brukes i studiens analyse.  

 

2.1 Retorikk og toposteori 
I denne oppgaven forstås retorikk, som nevnt i innledningskapittelet, som kunsten å tale for å 

overbevise et publikum. Studien lener seg på Bummetts forståelse av retorikk som en 

funksjon som påvirker og forvalter betydning (Brummett, 1991). Ofte dreier denne retoriske 

funksjonen seg om overtalelse knyttet til en bestemt sak eller et tema, og mange definisjoner 

av retorikk handler således om retorikkens formål (Andersen, 1995, s. 14). Den romerske 

filosofen Cicero sier at «talerens oppgave er å uttrykke seg slik at det er egnet til overtalelse 

(persuasio); talerens formål er å overtale (persuadere)» (Andersen, 1995, s. 14). Også hos 

Theodektes, en av antikkens teoretikere, heter det at «Retorikk går ut på å lede folk dit en vil 

gjennom ord» (ibid.). 

Den tidligste bevarte læreboken om retorikk ble skrevet av Aristoteles rundt år 330 

før vår tidsregning (Kjeldsen, 2006, s. 31). I Aristoteles’ forståelse av retorikk dreier det seg 

om kunsten eller evnen til å overbevise, og Kjeldsen skriver om retorikk som 

«hensiktsbestemt og virkningsfull kommunikasjon» (ibid., s. 35). Aristoteles forstod 

retorikken som «evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å overtale» 
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(Aristoteles, 2006, s. 27). Retorikkens oppgave er dermed ikke å overtale, men å se 

mulighetene man har en gitt situasjon. Det er med andre ord et middel man kan bruke til å 

frembringe et budskap, og er noe en skapende utøver bruker. Gjennom denne innsikten kan 

retoren skape troverdighet.  

 Denne forståelsen av retorikk som en funksjon knyttet til forvaltning av betydning 

åpner ikke bare opp for kunnskap om hvordan en kan skape og finne gode argumenter, men 

også for en dekonstruksjon og analyse av argumenter. Denne typen retoriske studier er 

nyttige, da de hjelper oss med å «forstå hvordan kunnskap genereres og blir sosialt konstruert 

gjennom bruk av språk og symboler» (Ihlen, 2011, s. 92). Toposteori er valgt som teoretisk 

rammeverk for denne retoriske analysen av forhandlingene knyttet til begrepet det grønne 

skiftet i norsk oljebransje. Topos er en sentral gren innenfor retorikken, og er valgt nettopp 

fordi det gir muligheter for å både konstruere, men også dekonstruere hvordan mening og 

kunnskap formes. Denne oppgaven søker å undersøke hvordan begrepet det grønne skiftet 

konstrueres og befestes i dialog med omgivelsene og brukerne av begrepet – i dette aktuelle 

tilfellet oljebransjen. Retorikken og mer spesifikt toposteori kan hjelpe oss med å få 

kunnskap om denne prosessen. Retorikken var opprinnelig ment som en techne, en kunst for 

å bygge opp noe, for å sette sammen argumenter, men i vår tid er retorikken like nyttig for 

analyse og topos er et interessant analyseverktøy i den forbindelse (Corbett & Connors, 1999, 

s. 25).  

Retorikken deles gjerne inn i rhetorices partes som utgjør skjelettet eller grunnlaget 

for en systematisering av de praktiske sidene ved retorikkfaget (Fafner, 2005, s. 23). Denne 

retoriske arbeidsprosessen har fem faser som dreier seg om å finne, ordne, uttrykke, huske og 

fremføre materialet (Andersen, 1995, s. 43). Disse fem prosessene kalles inventio (finne ut 

hva en vil si), dispositio (innordning av materialet etter hvordan man vil bygge opp talen eller 

fremførelsen), elocutio (den språklige drakten eller formen), memoria (fremførelse og det å 

lære materialet utenat), og til slutt actio (mimikk, stemmeføring og det som hører til under 

selve fremførelsen) (Fafner, 2005).  

Den første fasen i denne retoriske prosessen, inventio, var i antikken en praktisk 

tilnærming man brukte for å finne argumenter – det kunne kalles en emnekatalog over 

bevisgrunner en retor kunne bruke i ulike argumenter og situasjoner (Fafner, 2005). Ifølge 

Andersen består inventio i å «finne momenter og argumenter som kan brukes til å støtte opp 

om saken og gjøre fremstillingen troverdig» (1995, s. 43). Cicero skriver at inventio dreier 

seg om å tenke ut kjensgjerninger eller sannsynligheter som gjør saken troverdig. (Eide, 

1999). Topos er tett knyttet til denne prosessen, og toposlæren kan kalles for kjernen i det 
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retoriske inventio (Andersen, 1995, s. 154). Toposlæren er dermed noe som kan bistå taleren 

med å finne argumenter som kan disponeres i den aktuelle saken.  

Selv om topos er et sentralt begrep innen retorikken, er det like fullt et begrep som byr 

på en rekke utfordringer (Leff, 2006). Det er et sammensatt begrep som byr på «a 

bewildering diversity of meanings» (Leff, 1983). Felles for de ulike oppfatningene av hva 

topos egentlig består i, er at topos er forankret i et felles sted (Leff, 1996). Topos betyr 

bokstavelig talt sted eller region – et oppslagsverk retoren kan bruke for å finne argumenter 

om et hvert tema. Det er dette som gjør at topos knyttes til retorikkens inventio-fase (Barthes, 

1998; Eide, 1999; Miller, 1987). Topos er med andre ord en metode antikkens klassiske 

retorikere oppfant for å systematisere og hjelpe retoren med å oppdage eller utvinne materiale 

med tanke på de retoriske bevismidlene logos, patos og etos (Corbett & Connors, 1999, s. 

19).  

Topos vil alltid måtte forholde seg til sine omgivelser, noe som gjør dette retoriske 

verktøyet godt egnet til å forstå virksomheters kommunikasjon. Topos forankres i fellesskap 

og delte meninger, og må i så måte alltid forholde seg til doxa, som her forstås som 

meninger, fordommer og innstillinger som er rådende hos en gruppe mennesker – det er 

verdier og perspektiver vi gjerne tar for gitt (Rosengren, 1998). Retoren må basere 

argumentene sine på disse felles oppfatningene om man skal kunne lykkes med å overbevise 

et publikum (ibid.). En toposanalyse kan dermed være med på å hjelpe oss med å bedre forstå 

samfunnets doxa (Ihlen & Lie, Under utgivelse).  

Topos kan videre kobles opp mot det man i antikken kalte fronesis, vår praktiske 

fornuft, skjønnsmessige vurderingsevne eller evnen til å handle på en klok måte (Wolrath 

Söderberg, 2017). Vi kan gjøre en distinksjon mellom den sikre kunnskapen, episteme, og 

den problematiske eller doxiske kunnskapen. Fronesis handler om den problematiske eller 

usikre kunnskapen: Hvordan handle i konkrete tilfeller under spesielle omstendigheter? Her 

er det ofte flere konkurrerende perspektiver som kan gjøre seg gjeldende: «Vad ska vi välja 

när olika principer står emot varandra i en viss situation? Hur ska vi göra när vi inte ännu vet 

va framtiden bär med sig?» (Wolrath Söderberg, 2017, s. 24). Fronesis handler om hvordan 

man håndterer disse spørsmålene. Dette var noe Aristoteles så på som en arete, en dyd. 

Fronesis og arete er innvevd i Aristoteles’ etikk, som det ikke er anledning til å gå nærmere 

inn på i denne studien. Fronesis-begrepet er likevel både interessant og sentralt i en retorisk 

analyse som baserer seg på toposteori. Fronesis kan kobles opp mot topos-begrepet da det i 

stor grad handler om doxa. Fronesis er «klokhet kopplad till handling. Det är också relaterat 

till situation och kontext» (ibid. s. 25). Dermed har fronesis-begrepet deliberative 
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dimensjoner – det handler om overveielse i kompliserte utfordringer uten konkrete svar eller 

løsninger. For å kunne handle klokt må vi overveie valg, og det er på denne måten vi utviklet 

er deliberativt omdømme. Det er dette Aristoteles kaller eubola, eller vår evne til å overveie 

(Wolrath Söderberg, 2017). Toposlæren handler nettopp om dette, om å finne argumenter og 

om å veie disse opp mot hverandre for å finne ut av hva som er mest gunstig i den aktuelle 

situasjonen. Toposlæren aktualiseres når det gjelder usikker doxisk kunnskap, som i denne 

studien om klimafremtiden for oljenasjonen Norge. For å kunne gjennomføre en slik analyse 

er det nødvendig å ha et kritisk forhold til samfunnets doxa, og de endoxaer som gjør seg 

gjeldende:  
Endoxa är i sin tur instanser av doxa, det vill säga att man kan tala om en grupps doxa som en 
samlingsbenämning på en mängd synsätt som är mer eller mindre sammanlänkade. Endoxa är då 
enskilda synsätt inom ramen för denna doxa (Wolrath Söderberg, 2017, s. 36) 

 
Topos, det som er felles for en gruppe mennesker, vil dermed fungere for møteplasser for 

både uenighet og enighet i disse diskusjonene. Også den romerske retorikeren Quintilian ser 

på iudicium, bedømmelse, som en viktig og avgjørende del av inventio. Dette henger også tett 

opp mot doxa og fronesis. Som Andersen påpeker kan topikken «bare fungere i samvirke 

med den kritiske kunst» (Andersen, 1995, s. 137). Dette er også noe Cicero påpeker i sine 

tekster. Han peker på at det ikke alltid er på de samme stedene en finner argumentene. 

Taleren må også bruke dømmekraft. Det holder ikke bare å finne det som skal sies, materialet 

må også vurderes. Denne prosessen med å benytte seg av passende topos er noe som krever 

dømmekraft og skjønn (Cicero, 1995, s. 149). Retoren må bedømme og vurdere hva slags 

topos det er mest hensiktsmessig å bruke i den aktuelle saken. De beste 

overveielsesmomentene må vurderes opp mot hverandre, samt hvilke topos som vil kunne gi 

de beste resultatene. Hvilke vurderinger som gjøres her vil avhenge av retorens fronesis, samt 

doxa i det aktuelle diskusjonslandskapet.   

 

2.1.1 Topos - et sammensatt begrep 
Antikkens topos kan ses på som et dynamisk begrep, som er blitt tolket på ulike vis gjennom 

tidene (se blant andre Gabrielsen, 2008; Rubinelli, 2006; Walton, Reed, & Macagno, 2008). 

Teorier om topos har endret seg dramatisk fra antikken til middelalderen og til i dag. Det er 

fremfor alle Aristoteles som forbindes med topos, men det er også blitt argumentert for at 

Aristoteles ikke var den første som tok begrepet i bruk (Braet, 2004). Topos og det latinske 

motsvaret loci betyr sted, og ifølge Aristoteles er et sted «det som en mangfoldighet av 

oratoriske resonnementer sammenfaller i» (ibid., s. 62). Stedene eller toposene forstås her 
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ikke som selve argumentene, men snarere heller «feltene man ordner dem i» (Barthes, 1998, 

s. 62).  

Aristoteles selv ga aldri noen fullstendig forklaring på hva topos er, eller hvordan 

begrepet skal forstås. Således har også tolkningene av topos variert stort de siste 2500 årene. 

Ifølge Söderberg er en vanlig tolkning av hvorfor Aristoteles ikke gir oss en forklaring på hva 

som menes med topikk, at begrepet måtte ha vært selvforklarende i hans levetid. Söderberg 

argumenter for at det i Aristoteles’ samtid var selvklart at topikk ble forstått som minnekunst, 

som en plass i minnet (Wolrath Söderberg, 2012, s. 63).  

Aristoteles’ dialektikk er en metode som brukes for å finne argumenter gjennom 

topos, som også kan kalles «points of view», argumenterer Walton, Reed og Macagno (2008, 

s. 277). Det er dermed en metode vi bruker for å komme frem til en ønsket konklusjon fra 

endoxa, altså meningene som er akseptert av allmennheten. Topos må alltid arbeide utfra 

disse premissene, og toposenes funksjon er videre å støtte retorens ønskede konklusjon hos 

publikum. Topos brukes imidlertid ikke kun til å underbygge en konklusjon, men har en 

dobbel betydning i den forstand at de også brukes til å finne premisser som underbygger og 

støtter konklusjonen (ibid.). Vi kan si at topos fungerer som «synspunkter» vi bruker for å 

støtte opp under eller bryte opp en konklusjon og i tillegg som rettesnorer for hvordan vi leter 

etter argumenter tilpasset en spesiell sak (ibid.). Ifølge Walton, Reed og Macagno er denne 

dobbeltfunksjonen noe som forener bevisførsel og inferens ettersom «the premises already 

known, are selected in relation to the kind of warrant chosen to support the conclusion» 

(Walton et al., 2008, s. 280). Denne iboende dobbeltheten i toposbegrepet er noe jeg vil 

komme tilbake til senere i dette kapittelet.  

Walton, Reed og Macagno mener at toposforskning i moderne tid for alvor begynte 

med Perelman og Olbrechts-Tytecas New Rhetoric fra 1969. Her presenteres ikke Aristoteles 

klassiske inndeling av topos, men heller 13 argumentasjonsskjemaer (Perelman & Olbrechts-

Tyteca, 1969). Gjennom disse skjemaene blir topos sett på som en slags form for 

vanekataloger som er knyttet til en spesifikk kultur. I senantikken og middelalderen ble 

toposbegrepet endret, og ble ofte sett på som universelle prinsipper, mens det i moderne tid 

blir sett på som avhengig av kultur, tid, kontekst og samfunn.  

Noen teoretikere ser som nevnt på topos som argumentasjonsskjemaer (Perelman & 

Olbrechts-Tyteca, 1969; Rubinelli, 2009). Andre ser topos som en metode for å underbygge 

påstander, noen ser på det som en metode for å produktivt tenke rundt ulike 

problemstillinger, mens andre igjen ser på topos som grunnleggende elementer av 

enthymemer (Herrick, 2018; Ochs, 1969). Sistnevnte synspunkt finner vi også igjen hos 
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Andersen. Enthymemer forstås gjerne som retoriske syllogismer, og dannes utfra spesifikke 

betraktninger. Topos fungerer som premiss i et enthymeme «som det synspunktet det 

konkrete tilfellet bestemmes i lys av» (Andersen, 1995, s. 154). Det er nettopp dette 

synspunktet Aristoteles kaller for topos, mener Andersen. Topos er nyttige verktøy i 

argumentasjon ettersom de kan hjelpe oss med å identifisere argumenter, samt hjelpe oss med 

å konstruere og hjelpe oss med å utvikle kritisk tekning rundt argumentene (Zompetti, 2006).  

En viktig distinksjon mellom de ulike forståelsene av begrepet er at noen teoretikere 

ser på topos som en måtte å sortere argumenter på, mens andre legger vekt på topikken som 

en metode som potensielt kan avdekke tankemønstre i kulturer (Gabrielsen, 2008; Rosengren, 

1998). Rosengren understreker at topos og topostekning er så innved i våre liv at de gjerne 

blir usynlige for oss som bruker toposene (ibid.). Dette er like fullt en forståelse av 

toposbegrepet som muliggjør, og kan legge til rette for, analyse av både topos så vel som 

endoxa knyttet til den aktuelle saken.  

 Som nevnt ble antikkens toposteorier utviklet som en måte å hjelpe retoren med å 

finne argumenter på (Leichty, 2018). Topos rommer dermed argumentene selv, men også 

måten man kommer frem til disse på. Dette er sortert på en rekke ulike måter av forskjellige 

teoretikere. Barthes mener en kan peke ut tre retninger for hva topos er: En metode, et 

mønster av tomme former og til slutt et reservoar av fylte former (Barthes, 1998). Leichty 

legger i sin tur vekt på at topos kan kalles skjemaer som hjelper retoren med å både generere 

men også klassifisere argumenter som i sin tur er tilpasset slik at de er tilpasset et spesielt 

publikum (Leichty, 2018). Én operasjonalisering av toposbegrepet er Jens E. Kjeldsens 

tredelte inndeling av topos: Det strukturelle, det formale og det innholdsmessige topos 

(Kjeldsen, 2006, s. 151). På linje med Leichtys skjemaer rommer disse tre 

forståelsesrammene både argumenter og tankemønstre. Strukturelle topos er en «form for 

mentale kart, lister eller skjemaer som dirigerer en talers søken etter materiale og 

argumenter» (Kjeldsen, 2006, s. 151). Dette kan for eksempel være i form av konkrete 

spørre- eller huskelister. Kjeldsens strukturelle topos tilsvarer Aristoteles’ eide, spesifikke 

topos, som jeg vil komme tilbake til senere i dette kapittelet. Vi bruker strukturelle topos som 

«en bevisstgjøring av de stedene i sinnet hvor argumentene finnes» (ibid., s. 153). På denne 

måten slipper vi å lete i blinde etter argumenter. Formale topos er det Kjeldsen kaller 

tenkemåter som ligger til grunn i forbindelse med konkret argumenter, mens de 

innholdsmessige toposene er tankemåter, faste uttrykk og argumenter.  

 En av årsakene til de mange ulike definisjonene og operasjonaliseringene av 

toposbegrepet er som nevnt fordi Aristoteles selv aldri ga noen fullstendig definisjon på hva 
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topos er. En annen årsak er fordi topos-begrepet ikke er en diskursiv definisjon, men snarere 

en metafor som byr på en rekke ulike tolkninger (Gabrielsen, 2008). En annen teoretiker som 

har brukt skjema som metafor for topos, er Rubinelli. Hun ser topos som abstrakte 

«placeholders» som kan romme ulike argumenter.  Det dreier seg om en metodikk som 

veileder taleren med å velge ut materiale: «The term topos is used with reference to a subject-

matter that orators might take into consideration for pleading their cases» (Rubinelli 2006, s. 

254). For Rubinelli er topos et svært dynamisk og pragmatisk begrep, men like fullt et begrep 

hun mener mange har misforstått og feiltolket (Rubinelli, 2009). Feiltolkninger og forenklede 

forklaringer av begrepet gjennom årenes løp har ført til en rekke misforståelser rundt 

toposbegrepet, mener hun:   
Aristotle developed a set of about 300 topoi in the Topics and discussed topoi in the Rhetoric, but he never 
defined exactly what a topos is. As one might expect, this lack of a clear definition of such a fundamental 
point had serious implications for a coherent comprehension of the term as used by him (Rubinelli, 2009, s. 
viii).  
 

Fremfor å se på topos som lister over mer eller mindre ferdige argumenter, foreslår Rubinelli 

at man ser på topos som argumentasjonsskjema, som kan leses som «the principles that reveal 

the internal organization of arguments, and on which speakers rely in defending a standpoint 

at issue by means of certain premises» (Rubinelli, 2009, s. vii). Rubinelli peker selv på at 

Aristoteles’ topos aldri har fått noen universell annerkjennelse, men at det i dag finnes et 

mangfold av ulike måter å se topos på og argumentasjonsskjema:  
In my view, current presentations of argument schemes have a central pitfall that emerges when 
reflecting on Aristotle’s lessons. Aristotle focused primarily on explaining the roots of his system in a 
way that could translate into a classification of topoi that could be easily taught and used. Contrary to 
this approach, in modern accounts of argument schemes, little attention is paid to the criteria that 
validate a classification and, thus, enable one to distinguish among the different schemes (Rubinelli 
2014, s. 443).  
 

Aristoteles filosofiske og pragmatiske tilnærming til topos gjør topos til gjenstand for 

uklarhet, mener Rubinelli. Hun etterlyser en bedre forståelse av hvorfor og hvordan man 

bruker topos – man må med andre ord vite hvorfor man kategoriserer som man gjør. Som 

nevnt er toposbegrepet i seg selv en metafor. Også Rubinelli vektlegger dette, og tar 

utgangspunkt i Brunschwigs ofte siterte metafor for topos: En maskin for å skape premisser 

(«machine à faire des prémisses à partir d’une conclusion donnée») (Brunschwig, 1967). 

Rubinelli legger frem et forslag om å utvide denne metaforen, og foreslår å lese topos som «a 

machine for making arguments» (Rubinelli, 2009, s. 14).  

 Som nevnt overfor finnes det delte meninger i litteraturen om hvorvidt topos byr på 

«ferdige» argumenter eller ikke. Mens enkelte vil hevde at toposteori kun hjelper retoren med 

å gjenfinne argumenter som allerede finnes fra før (mer eller mindre gitte 
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argumentasjonsrekker), vil andre hevde at topos har konstituerende og skapende elementer 

ved seg. Miller peker på at debatten om topos skal forstås som en måte å finne allerede 

eksisterende materiale på eller om det er en metode som genererer argumenter på, er en 

debatt vi har hatt helt siden Aristoteles tid (Miller, 2000).  

Eide skriver at toposlæren kan hjelpe taleren «gjennom ferdig utarbeidede ’sjekk-

lister’. Talerens kunst består så i å benytte disse på den måte som best ganger hans sak i hvert 

enkelt tilfelle» (Eide, 1999, s. 134). Johannesen skriver at topikk er «læren om lover, ordtak, 

faste uttrykk, formler, regler, de sju spørrepronomene, de ti bud, presedenser, for-dommer, 

forut-setninger, forståelseshorisont» (Johannesen, 2001, s. 4). På lignende vis beskriver Rieke 

og Sillars topos som et sted eller locus en kan gå til for å hente ideer om hvilke tema som 

helst (Rieke & Sillars, 1975, s. 22). Andre vil argumentere for at topos er mer enn bare 

«invensjonsformler». Topos kan ses på som både en metode for å sortere materiale, men også 

på noe som kan generere nytt materiale (McKeon, 1987). 

 Topos er, som allerede nevnt, nært knyttet opp mot retorikkens inventio-fase. For 

Barthes handler denne fasen mer om oppdagelse enn oppfinnelse, da alt materialet man 

behøver allerede eksisterer – retoren trenger kun å gjenfinne det som kan være aktuelt i den 

gitte situasjonen. Inventio er dermed, ifølge Barthes, dermed et «mer ’ekstraherende’ enn et 

’kreativt’ grep. Dette bekreftes ved utpekingen av et ’sted’ (topikken) hvor argumentene kan 

utvikles og må hentes fra» (Barthes, 1998, s. 50). Uavhengig om synet på topos som 

konstituerende eller gitt er et fellestrekk at topos er avhengig av tid og kontekst. Dette er også 

noe Rieke og Sillars understreker: «each arguer must create his own list in relation to the 

audiences to be addressed, the topics to be discussed, and the time in which the argument is 

to be made» (Rieke & Sillars, 1975, s. 22).  

Formålet med denne studien er ikke å gi en historisk gjennomgang av toposbegrepet, og 

det vil det av plasshensyn heller ikke være anledning til. Like fullt er det viktig med et 

historisk bakteppe for å bedre forstå de mange ulike måtene toposbegrepet kan forstås på. I 

denne studien er det lagt vekt på en forståelse av topos som lar seg operasjonalisere, og som 

er godt egnet i forbindelse med gjennomføring av en retorisk analyse av virksomhetsretorikk. 

Disse valgene vil jeg utdype nærmere under.  
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2.1.2 Topos-forståelsen i denne oppgaven 
Overfor er det blitt drøftet en rekke ulike konkurrerende måter å forstå og forholde seg til 

toposbegrepet på. I avsnittene under vil jeg gjøre rede for hvilke forståelser som vektlegges i 

denne studien, og hvordan det teoretiske rammeverket operasjonaliseres.  

I Norden er det spesielt Maria Wolrath Söderberg ved Södertörns Högskola i 

Stockholm og Jonas Gabrielsen ved Universitetet i Roskilde som har pekt seg ut som sentrale 

forskere som benytter seg av toposteori. Jeg vil følgelig også lene meg på deres tolkninger av 

toposbegrepet i denne masteroppgaven. Topos kan ifølge Gabrielsen ses på som en 

kjerneretorisk aktivitet som gjennomsyrer hele retorikkfaget (Gabrielsen, 2008, s. 133). 

Topos er like fullt et elastisk og diffust begrep som ikke lar seg rammes inn ved hjelp av en 

enkelt forståelsesramme, men er et begrep med mange ulike betydninger (Gabrielsen, 2008, 

s. 10). Gabrielsen deler toposbegrepet inn i fire ulike forståelsesrammer: heuretisk, kollektiv, 

om inferens og kognitiv (Gabrielsen, 2008, s. 20). Den heuristiske handler om inventio og 

læren om å finne stoff til den aktuelle saken som drøftes. Den kollektive forståelsen av topos 

dreier seg om loci communes eller såkalte «commonplaces». Dette handler om kollektivt 

gjenbruk av faste uttrykk, klisjeer og andre språklige vendinger vi benytter oss av (ibid., s. 

38). Den tredje forståelsesrammen handler om inferens. Denne rammen handler om 

slutningsformer, om struktur og form – med andre ord om formelle topos. Denne rammen vil 

være avhengig av kontekst. Fjerde og siste forståelsesramme, den kognitive, tar inn kulturell 

og assosiativ tekning. Denne rammen handler i stor grad om kulturelle tankesett, 

tankemønstre og normer (ibid., s. 64). Gabrielsen peker selv på at denne inndelingen er et 

analytisk grep, og bør ikke ses på som isolerte kategorier. Vi tenker ikke i disse fire 

forståelsesrammene, men sammen kan de fortelle oss noe om våre topiske valg og vaner. 

Gabrielsens grunntanke er at en sak formes på ulike vis avhengig av hvilke topos som 

benyttes. På denne måten argumenterer Gabrielsen for at topikken har et iboende skapende 

potensial (ibid., s. 22). 

I denne studien lener jeg meg på Gabrielsens operasjonalisering av toposbegrepet 

gjennom en todelt struktur (Gabrielsen, 2008). Gabrielsen har en konstruktivistisk inspirert 

tolkning av toposbegrepet, og operasjonaliserer hvordan topos kan brukes til å vinkle, 

fortolke og innramme tematikk på ulikt vis gjennom tematikk og inferens. Studien baserer 

seg også på Wolrath Söderbergs teoretisering rundt begrepene topos, fronesis og endoxa 

(Wolrath Söderberg, 2012; 2017). Under vil der bli redegjort hvorfor disse valgene er tatt.  
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Det er flere grunner til at det i denne studien er valgt å bruke toposteori for å 

undersøke hvordan begrepet det grønne skiftet defineres og konstrueres. En av grunnen er at 

topos er med på å fungere som et verktøy for meningsskaping. Gabrielsen kaller topos for 

hjørnesteinen i retorikken, og mener at topos vil kunne hjelpe oss med å avdekke retorikkens 

skapende potensial (2008). Topikk kan ifølge Gabrielsen være «et redskab til at systematisere 

de mange forhold og vinkler, det er mulig at anlægge på en sag, og på den andre side et aktivt 

redskab til at favorisere én bestemt drejning af sagen» (Gabrielsen, 2008, s. 132). Topos har 

også et kritisk potensial ettersom det hjelper oss både med å finne hvilke valg som er tatt, 

men også med å hjelpe oss med å avdekke hva som er valgt bort:  
Vi må også forholde os til de bagenvendige topiske valg, hvilket vil sige, at vi må trænge bag om de 
faktiske foreliggende argumenter og overveje den forudgående proces, hvor dagen er blevet vinklet, og 
sagens forskellige materielle og formelle præmisser fastlagt (Gabrielsen, 2008, s. 142).  

 
Gabrielsen mener topos handler både om læren om innhold eller det som det snakkes om, i 

tillegg til læren om form, eller måten det snakkes om noe på (Gabrielsen, 2008, s. 83). Denne 

todelthelten bunner i forskjellen mellom dialektikken (argumentasjon og tenkning i praksis) 

og det litterære (emnevalg og tematiske grep) (ibid.). Også Andersen opererer med denne 

form-innhold dikotomien (Andersen, 1995). Den samme inndelingen finner vi også igjen hos 

Leff (1983). De spesifikke toposene brukes her for å skape en materiell innkretsing, mens 

man gjennom inferens bruker topos til å relatere og ekspandere det stoffet som tas opp 

(Gabrielsen, 2008, s. 99). Denne inndelingen finner man igjen hos en rekke andre teoretikere, 

men i denne studien er Gabrielsens modell valgt. Denne modellen er valgt da den enkelt lar 

seg operasjonalisere. Dette blir utdypet nærmere i punkt 2.1.3 samt kapittel 3 i denne studien.  

I tillegg til Gabrielsens operasjonalisering av toposbegrepet, bruker denne studien 

Wolrath Södernbergs teoretisering rundt toposbegrepet som rammeverk. Wolrath Söderberg 

foreslår en modell hvor topos ses på som diskursive verktøy delt inn i diskusjonspunkter, 

diskusjonsgrunner og diskusjonsoperasjoner, som vi bruker for å skape mening (Wolrath 

Söderberg, 2012, s. 111). Diskusjonspunkter er de diskursive redskapene vi diskuterer om, 

diskusjonsgrunner og dirskusoperasjoner er det vi argumenterer med hjelp av. Vanene er 

kollektivt utviklet, diskusjonsgrunnene kan kalles for endoxiske topos mens 

diskusjonsoperasjonene kan kalles entymemiske topos. Ved å bli bedre kjent med hvilke 

topos som brukes på gitte felt kan man bruke dem som verktøy i nye 

argumentasjonssituasjoner, argumenterer hun videre (ibid.).  

Disse redskapene kan man også forhandle med. Samme spørsmål eller samme tema 

kan tolkes på ulike vis, alt ettersom hvilke diskursive redskap vi benytter oss av. Ved hjelp av 
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topos-analyse vil man kunne få innblikk i hvordan retoren konstruerer og aktivt velger hvor 

slaget skal stå, og hvordan meningsinnhold konstrueres, slik det er forklart overfor gjennom 

Gabrielsens taktiske og strategiske topos (Gabrielsen, 2008).  

Wolrath Söderberg peker på at vi gjennom topos kan finne det hun kaller for 

argumentasjonsvaner som vi kjenner igjen i ulike saker. Videre kan disse fungere som 

møteplass for meninger, og her kan man møte på både gammel og ny kunnskap. (Wolrath 

Söderberg, 2012, s. 116). Dette kan ses på som en aktiv prosess som forteller oss noe om våre 

valg og verdier, uavhengig om disse valgene er bevisste eller ikke. Vi velger oss bestemte 

topos, eller vi velger å avstå fra dem, men Wolrath Söderberg påpeker at vi aldri kan velge å 

tenke atopisk (Wolrath Söderberg, 2012, s. 117). Topos er innvevd i våre valg og våre 

argumenter, og dermed vil det også kunne åpne opp for kunnskap om hva som ligger bak 

nettopp disse valgene (ibid., s. 121). 

 

2.1.3 Materielle og formelle topos  
Aristoteles skiller mellom to typer topos: De spesielle, idioi topoi eller eide og de vanlige, 

koinoi topoi. De spesielle toposene ble i antikken brukt om spesifikke saksområder: juridisk, 

seremonielle situasjoner og i jussen. De vanlige eller generelle toposene kunne derimot 

benyttes for et hvert saksområde (Corbett & Connors, 1999). En viktig distinksjon her er at 

grekernes fellessteder, koinoi topoi er motsatt av det romernes motsvar loci communes (Eide, 

1997). I mange tilfeller brukes begrepene materielle topos om idioi mens formelle topos 

brukes om koinoi. Dette henger sammen med toposbegrepets iboende todelte natur – det 

handler om både form og innhold. Denne todelingen, samt skillet mellom de to overordnede 

toposkategoriene, er noe jeg vil gjøre rede for under.   

Mens Aristoteles vektlegger struktur, er Cicero mer opptatt av nytteaspektet ved topos 

fremfor struktur i syllogismer og enthymemer (Andersen, 1995, s. 157). Nytteaspektet ved 

topos er også noe som blir tatt med i denne studien. Her blir det operert med en todeling av 

topos: Materielle og formelle topos som til sammen danner grunnlaget for argumentasjonen. 

Under vil det blir forklart nærmere hva som skiller disse to kategoriene av topos. 

Aristoteles skiller mellom fire ulike topoi konoi: 1) Grad, det vil si mer eller mindre, 

2) det mulige og det umulige, 3) Fortidig og fremtidig fakta og til slutt 4) Størrelse, det vil si 

større eller mindre enn (Andersen, 1995). I tillegg til denne overordnede firer-gruppen deler 

Aristoteles opp 28 generelle topos i Retorikken 2.23. Disse kan brukes om alle emner eller 

sjangre, mens de spesielle er bundet til det spesifikke emnet man uttrykker seg om (Eide, 
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1999). De generelle toposene blir kalt strategiske, da de «gir taleren en 

argumentasjonsstrategi. Mange passer bedre til angrep og undergraving enn til konstruktiv 

bevisføring» (Andersen, 1995, s. 156). De spesifikke toposene, idioi topoi eller eide, er 

knyttet særskilt til de tre talersjangrene.  

Det finnes et utall måter å skille mellom forskjellige topos. Gabrielsen opererer med 

to: Materielle topos som brukes til å finne faktuelle premisser, og formelle topos som brukes 

til å finne inferens. Begge lag, eller nivåer av topos brukes til å forme saken (Gabrielsen, 

2008, s. 136). Gabrielsen bruker begrepsparet taktiske og strategiske topos for å tydeliggjøre 

hvordan retoren selv setter premisser og vinkler saken i en måte som favoriserer vedkomnes 

synspunkter. Dette begrepsparet er med på å underbygge topikkens todelte natur, da det 

handler om både form og innhold: «den proces, hvor han gør dette, grundlæggende er todelt, 

idet man både tilpasser sagen faktuelt og styrer den relationelt» (Gabrielsen, 2008, s. 150). 

Første trinn i denne prosessen er å etablere de faktuelle premissene. Dette er de 

taktiske, eller materielle topos. Her er det taktikkens etymologi interessant, ettersom ordet 

peker tilbake til det greske ordet for å oppstille eller for å ordne. For Gabrielsen handler det 

materielle toposet også om hvor slaget skal stå. Dette velges ut fra hvor retoren på best mulig 

vis kan spille sine beste kort: 
Taktikerens rolle var således at overveje, hvor slaget skulle slås. Hans opgave var at afdække 
landskabet med henblik på at udvælge det sted, hvor hans styrker kunne opstilles for at drage flest 
mulige fordele af landskabet (Gabrielsen, 2008, s. 137).  
 

Denne typen materielle topos er topos som hjelper retoren med å finne frem til hva som til 

retorens fordel kan være «sagens indholdsmæssige omdrejningspunkt» (ibid., s. 138). 

Militær-metaforen er hyppig brukt som forklaring på hva topoi er og hvordan de fungerer: 

«Indeed the topoi are, in terms of their genus, strategies of argumentation for gaining the 

upper hand and producing successful speeches» (Rubinelli, 2009, s. 13).  

Det andre trinn i den todelte toposforståelsen er å etablere inferens. Dette handler om 

å koble sammen en overgang fra saken til en ønsket konklusjon hos mottaker: «Det er her 

retoren overvejer, hvilke konsekvenser han ønsker at udlede af de forhold, han har valgt at 

betone» (Gabrielsen, 2008, s. 138). Ulike formelle topos vil medføre ulike resonnementer og 

konklusjoner. «Det er således de formelle topoi, der hjælper retoren med at afklare, hvilke 

inferenser er mest favorable: Hvor ønsker retoren, at sagen skal ’ende’?» (ibid., s. 138). Mens 

de materielle topos er de taktiske som handler om å definere hvor slaget skal stå, dreier de 

formelle toposene seg om å lede slaget. De første er taktiske, mens de andre er strategiske: 
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«De formelle topoi er altså strategiske, fordi de hjælper retoren med at komme fra det valgte 

materielle udgangspunkt til den ønskede konklusion» (ibid., s. 139).  

For Gabrielsen er topikken en integrert del av retorikken og argumentasjonsformer: 

«De topiske overvejelser over, hvordan man vinkler og former en sag, skal med andre ord 

ikke forstås som isolerede, partielle facetter af retorikken, men som en integrerede og 

fundamental del af det at tænke persuasivt» (Gabrielsen, 2008, s. 125). Det er retoren selv 

som bestemmer hvilke premisser hun vil vektlegge. Det er ikke gitt i sakens natur hva som 

skal betones, men er derimot noe retoren selv vinkler og velger (Gabrielsen, 2008, s. 128).  
De topiske valg, retoren træffer, er grundlæggende ladede, og ikke neutrale, valg, der skal få sagen til 
at fremstå på en bestemt måde, nemlig den måde retoren ønsker sagen skal fremstå på. De topoi, der 
præger en sag, er således ikke valgt, fordi de passer til sagen, men fordi de passer retoren (Gabrielsen, 
2008, s. 131) 
 

På denne måten er det interessant å se nærmere på hvilke topos en retor velger å ta i bruk når 

det gjelder det grønne skiftet. Vel så interessant er det å kritisk se nærmere på hvilke topos 

retoren velger å unnlate i forbindelse med den samme diskusjonen. Toposene vi velger er, 

som Gabrielsen peker på, ikke nøytrale. De er ladede og meningsbærende, og kan påvirke 

hvordan saken vinkles og oppfattes. Gabrielsen kaller topikken for en intensjonell disiplin, 

som retoren bruker som et strategisk grep for sine argumenter (Gabrielsen, 2008, s. 131). En 

kan dermed snakke om topikk som «kunsten at sætte de ønskede topoi» (ibid.). En 

innvending og kritikk av denne forståelsen er at disse prosessene stort sett er ubevisste, vi 

tenker sjelden over hvilke topos vi bruker mens vi snakker eller argumenterer med noen. Det 

er også blitt etterlyst en grundigere debatt om hvordan topos fungerer som konstruerende, og 

hvordan Gabrielsens lesing av topikken som intensjonell disiplin skiller seg fra tidligere 

forskning (Kjeldsen, 2007).  

 

2.1.4 Typologi for formelle topos 
De generelle toposene kan som nevnt brukes om all tematikk. Disse toposene er ikke knyttet 

til en bestemt sak eller tematikk, men handler om å skape inferens. Toposene handler som 

nevnt ikke bare om å finne argumenter, men også om måter å koble sammen argumenter opp 

mot den ønskede konklusjonen mottaker skal sitte igjen med. Denne oppgaven bruker Corbett 

og Connors klassiske inndeling av topos som formelle topos, som i dag er anerkjent som den 

mest utbredte og mest anvendte listen over topoi koinoi i retoriske studier (Leichty, 2018). 

Corbett og Conors opererer med fem vanlige topos: definisjon, sammenlikning, forhold, 

omstendigheter og vitnesbyrd (Corbett & Connors, 1999). Corbett og Connors foreslår at en 

ser på topos som «prompters» eller «suggesters», med andre ord kan de ses på som noe som 
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initierer noe (Corbett & Connors, 1999, s. 86). De omtaler de generelle toposene som 

overskrifter som grupperer argumenter for ulike temaer eller områder – de er stedene hvor 

man kan plassere ulike kategorier av argumenter (ibid.). Under vil det bli gitt en kort 

innføring i hva disse fem generelle toposene står for. 

 Det formelle toposet definisjon handler om det Corbett og Connors kaller «a way of 

unfolding what is wrapped up in a subject being examined» (Corbett & Connors, 1999, s. 88). 

Når en snakker om et tema eller en sak er det nødvendig at deltakerne i diskursen eller 

samtalen er innforstått med hva det er som drøftes. I mange tilfeller vil det være både viktig 

og nødvendig med klare definisjoner på hva en snakker om, før man kan gå videre til andre 

argumenter. På den måten vil man også kunne unngå misforståelser. Det er dermed ikke sagt 

at dette er en enkel avklaring. Et eksempel som viser hvor komplisert definisjon ofte kan 

være, kan man hente fra rettssaker. I en rettssak blir det gjerne brukt mye tid ressurser på 

nettopp definisjon: Hva var det som egentlig ble sagt mellom fornærmede og den tiltalte og 

hva betydde egentlig disse ordene, eller hvordan skal man lese ordlyden i bestemte lover? Et 

eksempel på sistnevnte finner vi fra miljøorganisasjonene Greenpeace og Natur og Ungdoms 

rettssak mot den norske stat i forbindelse med tildeling av ti nye utvinningstillatelser i 

Barentshavet. Under rettssaken ble det brukt mye tid, og mye spalteplass i mediene, på 

diskusjoner om hva lovteksten i Grunnlovens paragraf 112 innebærer, og hvilke 

konsekvenser dette vil kunne ha for norsk klima- og oljepolitikk i årene som kommer 

(Barstad, 2017).  

Definisjon kan være et nyttig formelt topos ikke minst om retoren er uenig med de 

rådende definisjonen av tematikken som allerede finnes i diskursen. Det kan også være nyttig 

dersom det er uklart hva so menes med begrepene i en aktuell sak. Corbett og Connors operer 

med to underkategorier av det formelle toposet definisjon: genus og divisjon. Et klassisk 

eksempel på argumentasjon utfra genus kan være som følger: Om alle menn er dødelige, må 

følgelig mannen X også være dødelig: «The rhetorical force of the topic of genus derives 

from the principle that what is true (or untrue) of the genus must be true (or untrue) of the 

species» (Corbett & Connors, 1999, s. 90). I denne typen argumentasjon er det imidlertid 

viktig å være oppmerksom på at om en skal frembringe denne typen «bevis» er retoren 

prisgitt av at publikum er innstilt på å være enige i klassifiseringen (ibid.).  

Divisjon eller inndeling er en annen hyppig brukt form for definisjonstoposet. På 

denne måten brukes det som et premiss for et videre argument. Divisjon kan dermed brukes 

til å sette opp alternativer eller for å eliminere noe man ønsker utelatt i definisjonen. Dette er 
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noe man ser brukes i en rekke argumenter hvor man ønsker å vektlegge enkelte deler av 

saken fremfor andre deler av saken.  

Corbett og Conors peker på at det finnes flere andre måter å definere noe på utenom 

bruk av genus. Det kan for eksempel skje gjennom bruk av synonymer som kan klargjøre 

saken. De peker like fullt på at Aristoteles var skeptisk til denne metoden, all den tid han 

hevdet at en ekte definisjon måtte kunne gis i én enkelt frase (s. 35). En annen tilnærming til 

definisjon kan skje gjennom en utvidet beskrivelse. Her kan retoren bruke en diskursiv form 

for å definere det som snakkes om. Sammenlikninger, analogier, metaforer hører til herunder. 

Eksempel kan også være et nyttig verktøy å bruke når abstrakte begreper skal defineres 

(Corbett & Connors, 1999, s. 36).  

 Det formelle toposet sammenlikning deler Corbett og Connors i tre underkategorier: 

likhet, ulikhet og grad. Dette toposet likner dermed noe på Aristoteles topoi koinoi, som 

beskrevet overfor. Toposet likhet under sammenlikningstoposet er noe vi finner igjen i alle 

induktive argumenter og analogier. Her ser vi på likheten og finner inferens om det som 

drøftes (Corbett & Connors, 1999). Grad er også noe som brukes hyppig når det formelle 

toposet sammenlikning anvendes i diskusjoner. Corbett og Connors legger vekt på at dette 

toposet typisk er noe som brukes når retoren forsøker å overbevise sitt publikum om å gjøre 

eller akseptere noe. Dette gjøres ved å vise publikum at «the choice before them is not 

between a good and an evil, but between a greater good and a lesser good – or between a 

greater evil and a lesser evil» (Corbett & Connors, 1999, s. 97). På denne måten søker retoren 

etter å fremstille sitt alternativ som det beste i den aktuelle saken som drøftes.  

 Det formelle toposet forhold har en rekke ulike underkategorier. Corbett og Connors 

opererer med følgende: Årsak og virkning, forløper og konsekvens, forskjeller og 

motsetninger. De legger vekt på at i en diskurs hvor retoren forsøker å overbevise publikum 

om en bestemt sak, kan man nyttiggjøre seg av argumenter basert på kausale forhold på to 

ulike vis. Retoren kan enten argumentere effekten tilbake til årsaken, eller man kan begynne 

med å drøfte årsaken, og dermed argumentere videre for at det vil ha en spesifikk effekt eller 

flere ulike virkninger (Corbett & Connors, 1999, s. 102). Forløper og konsekvens under 

toposet forhold dreier seg om argumentasjon som handler om spesifikke situasjoner. I en gitt 

situasjon, hva er det som følger, hva vil konsekvensene være av dette eller dette? Dette er 

argumentasjon som på mange måter likner årsak og virkning, men som er enklere i formen 

(ibid.). Her etablerer retoren ikke en kausal kobling, men man kan like fullt trekke en slutning 

og gjøre seg opp en mening om en gitt situasjon utfra fakta som blir presentert i de aktuelle 
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tilfellet. I denne typen argumentasjon ligger det ofte et implisitt premiss til grunn, som ofte 

forblir usagt (ibid.).  

 Corbett og Connors peker på at en hyppig feilslutning i forbindelse med 

argumentasjon som baserer seg på kausalitet er post hos ergo propter hoc eller «etter dette, 

derfor på grunn av dette» (s. 102). Feilen ligger her i å anta at det i et tilfelle hvor det finnes 

et tidsforhold mellom to hendelser, finnes det også en kausal sammenheng. Et typisk 

eksempel på dette finner man i overtro: Kvinnen ble påkjørt fordi hun tidligere på dagen så 

en sort katt krysse gaten. I dette eksempelet finnes det en tidssammenheng, men ingen kausal 

sammenheng da de to hendelsene ikke har noe med hverandre å gjøre.  

 Det formelle toposet omstendigheter dreier seg om det mulige og umulige, samt om 

fremtidige om tidligere fakta. Også dette er et topos vi kjenner igjen fra Aristoteles fire topoi 

koinoi. Corbett og Connors legger vekt på at med dette toposet forsøker retoren å vise sitt 

publikum hva som vil bli resultatet av det foreslåtte alternativet som presenteres. Retoren 

ønsker å overbevise publikum om at noe bestemt er mulig om vedkommende ønsker å få 

noen til å utrette noe bestemt. Like fullt kan retoren vise at noe ikke vil være mulig om 

vedkommende ønsker å vise at handlingen som er foreslått ikke vil føre frem til de ønskede 

resultater (Corbett & Connors, 1999, s. 108).  

 Et femte og siste formelle topos presentert av Corbett og Connors er toposet 

vitnesbyrd. Dette toposet skiller seg fra de fire foregående. Mens de fire andre toposene 

dreier seg om hva slags spørsmål eller tematikk som er gjenstand for diskusjonen eller 

diskursen, dreier toposet vitnesbyrd seg om eksterne kilder (Corbett & Connors, 1999, s. 

112). Toposet vitnesbyrd kan deles inn i seks underkategorier: autoritet, 

vitnesbyrd/anbefaling, statistikk, maksime, lov og presedens (ibid.). Autoritet har kanskje 

ikke samme status som sannhetsgestalt som det hadde tidligere. I dag er man ikke 

nødvendigvis villig til å godta noe som en gitt sannhet, bare fordi en ekspertkilde sier det er 

sant. Vi har også helt andre teknologiske muligheter enn før til å undersøke spørsmål som tas 

opp – nå er en rekke kilder bare noen tastetrykk unna. Ledende meningsbærere kan like fullt 

yte stor innflytelse (ibid.). Vitnesbyrd eller anbefaling er en strategi som likner autoritet. 

Dette kan vi se i en rekke ulike former, i alt fra anbefalingsbrev i forbindelse med en ny jobb, 

bestselgerlisten over bøker hos bokhandleren, meningsmålinger før neste kommunevalg til 

produktrangeringer i en nettbutikk. Alt dette kan kalles for forsøk på å påvirke meninger, 

handlinger eller aksept for noe eller noen (Corbett & Connors, 1999, s. 114). Når kjendiser 

står frem som ambassadører for produkter eller tjenester bruker de etisk appell. Denne typen 

appell kan ofte kan være mer effektive virkemidler for overbevisning enn følelser eller 



	27	

logikk, ifølge Aristoteles (ibid.). Den tredje underkategorien, statistikk, likner også på de 

allerede nevnte underkategoriene. Her bruker man statistikk for eksempel for å vise at så og 

så mange mennesker har kjøpt et produkt, er fornøyd med en vare eller lignende. Corbett og 

Conors advarer om at man her må være forsiktig med å ikke skape feil inferens, da statistikk 

enkelt kan misbrukes eller data kan være samlet inn på feil vis.  

 Fjerde underkategori i forbindelse med toposet vitnesbyrd er maksime. Corbett og 

Conors bruker begrepet maksimer om alt fra rettesnorer, ordtak, moraliserende 

generaliseringer, selvforklarende sannheter og liknende (Corbett & Connors, 1999, s. 116). 

Maksimer er universale, og de handler således ikke om spesifikke temaer. Ifølge Aristoteles 

er maksimer verdifulle ettersom de byr på en diskurs om moral. Her er etikken, som allerede 

nevnt over, et viktig element om en søker å overtale noen (ibid., s. 117). Femte 

underkategori, lov, handler om det skriftlige ord – om vedtekter, dokumenter, lovtekster og 

annet som kan brukes for å underbygge eller for å motbevise en påstand eller et krav. Sjette 

og siste underkategori i forbindelse med toposet vitnesbyrd er presedens. Presedens eller 

eksempel brukes for å vise til noe som har skjedd i liknende tilfeller tidligere. Begrepet er noe 

vi tradisjonelt gjerne forbinder med rettssaker, hvor man ønsker å vise til tidligere saker med 

visse utfall som kan kaste et gunstig lys over den aktuelle saken. Begrepet kan også brukes i 

retorikken for å vise til hva andre har gjort tidligere eller hva som er blitt gjort i liknende 

saker. Dette kan i sin tur være med på å underbygge våre påstander, eller bryte ned 

meningsmotstanderes argumenter.  

 

2.2 Oppsummering av teorikapittel 
I dette kapittelet er det teoretiske rammeverket for studien risset opp. Det er blitt redegjort for 

retorisk analyse og toposteori. Det er blitt skissert hvordan topos er et sammensatt begrep 

som er blitt fremstilt svært ulikt i løpet av de siste 2500 årene fra Aristoteles tid til i dag. 

 Denne studien bruker Gabrielsens operasjonalisering av materielle og formelle topos. 

Det er i dette kapittelet blitt oppsummert hvordan denne fordelingen henger sammen med 

toposbegrepet iboende dobbelthet om struktur og innhold. Det er også blitt gjort rede for 

hvorfor denne operasjonaliseringen og forståelsen av begrepene er blitt valgt.  

 Til slutt er det gjort rede for en katalogisering av formelle topos basert på Corbett og 

Connors typologi. Sammen med Gabrielsens todelte innramming av toposbegrepet utgjør 

dette rammen for studiens analyse. Hvordan denne prosessen er blitt til, vil bli beskrevet i 

neste kapittel.  
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3 Metodiske tilnærminger 
 

Dette kapittelet vil ta for seg de metodiske fremgangsmåtene som er tatt i bruk i denne 

studien. De metodiske fremgangsmåtene sikrer at forskningen er utført på en faglig og etisk 

forsvarlig måte. Metodene som brukes til et forskningsprosjekt bør utvikles i nært samråd 

med studiens tematikk, avgrensninger og ut fra hva slags utvikling eller fenomener som 

studeres (Grønmo, 2016). Oppgavens metodiske design er følgelig utviklet med formål å 

finne gode verktøy for å svare på oppgavens problemstilling.  

 Denne masterstudien er en casestudie av norsk oljeindustri med supplerende 

dokument- og medieanalyse. I forbindelse med casestudien er det gjennomført kvalitative 

intervjuer med informanter fra olje- og gasseselskaper som er operative på norsk sokkel. I 

forbindelse med de kvalitative intervjuene er Brinkmann og Kvales syv steg for intervjuer 

fulgt (Brinkmann & Kvale, 2015). Det første steget, tematisering, er allerede skildret i 

studiens innledningskapittel. I dette kapittelet blir de ulike metodene benyttet (2) presentert 

og det blir forklart hvordan analysens datagrunnlag er samlet inn (3). I dette kapittelet vil det 

også bli beskrevet forberedelse (4) av datainnsamling samt hvordan analyseprosessen (5) av 

datamaterialet har foregått. Rapportering (7), det siste steget i Brinkmann og Kvales steg for 

intervjuundersøkelse finnes i studiens diskusjons- og analysekapittel.  

 

3.1 Studiens design 
Kvalitative metoder kjennetegnes av nærhet til tematikken eller personene det forskes på, i 

tillegg til en åpenhet mellom forsker og informant (Tjora, 2017). Denne induktivt utforskende 

og empiridrevne tilnærmingen til datamaterialet forholder seg ofte til et «fortolkende 

paradigme, ofte med fokus på informantenes opplevelse og meningsdanning, og hva slags 

konsekvenser meninger har» (Tjora, 2017, s. 24). Nettopp derfor er et slikt fortolkende 

vitenskapssyn lagt til grunn i denne studien, da den søker etter å få kunnskap om hvordan 

mening og betydning konstrueres sosialt. Dette er i tråd med tradisjoner i kvalitative metoder, 

som undersøker «hvordan det sosiale (det vil si samfunn i vid forstand) skapes ved handling, 

interaksjon og meningsdanning» (Tjora, 2017, s. 28).  

 Formålet med denne oppgaven er å belyse hvordan olje- og gassektoren i Norge 

snakker om framtidsutsikter og begrepet det grønne skiftet. Som allerede nevnt er ikke dette 

et begrep som har en entydig definisjon, men heller et åpent og løst definert begrep.  
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 Masteroppgaven søker å få svar på spørsmål om hvordan forhandlingene om det 

grønne skiftet foregår gjennom en case-studie av norsk oljebransje. Et case-studie er «en 

intensiv og detaljert studie av et enkelt tilfelle, enten for dets egen skyld eller fordi man 

mener at tilfellet belyser et generelt fenomen eller problem» (Ekgren, 1997, s. 45). Det finnes 

flere ulike måter å tilnærme seg utvelgelsesprosessene for et case, men felles er at man er 

interessert i det som er spesielt eller unikt: «what was special about a particular case was 

already determined by the choice of object» (Merkens, 2004, s. 165). Denne prosessen vil jeg 

komme nærmere inn på under. Case er valgt som studiens design da det gir et godt grunnlag 

for å undersøke hvor slagene står i forhandlingene om begrepet det grønne skiftet. Ved å 

sammenlikne og organisere narrativt og diskursivt innhold kan man få kunnskap om hva 

slags mening som skapes. Kategoriseringer vil dermed kunne være med på å underbygge 

inferens (Bruhn Jensen, 2012, s. 277). Dette er sentralt i studien, og ble utdypet i kapittel to, 

og blir også utdypet senere i dette kapittelet.  

For å undersøke hvordan begrepet brukes av både petroleumssektoren så vel som andre 

aktører, begynte jeg det innledende arbeidet i studien med systematiske søk i mediedatabasen 

A-tekst Retriever. Her undersøkte jeg hvordan ulike aktører uttalte seg i mediene om 

begrepet, samt undersøke hvor stort omfanget var av bruken av det grønne skiftet i mediene. 

Det ble foretatt søk med en rekke ulike søkestrenger som grønt skifte, grønn omstilling, samt 

«det grønne skifte + olje» og «det grønne skiftet + klima». Det ble også gjort søk i offentlige 

dokumenter og i dokumenter funnet på oljeselskapers nettsider. Her ble det gjort søk i ulike 

policy-dokumenter hos oljeselskaper som er operatører på norsk sokkel. Gjennom disse 

søkene ble det tydelig at det grønne skiftet er et svært fleksibelt begrep som blir brukt på 

mange måter, og er et begrep som blir brukt på en rekke forskjellige områder. Det er et 

begrep som brukes hyppig, men som sjelden har en tydelig definisjon. Dette kan man se i for 

eksempel utsagn som da daværende olje- og energiminister Terje Søviknes som i 

begynnelsen av 2017 sa at «Det å snakke ned oljenæringen og sette den på utsiden av det 

grønne skiftet er ikke bærekraftig. Det er ikke realistisk at vi kun skal kunne satse på nye 

næringer» (Sættem, 2017) eller når Statoil-sjefen sier at «Det grønne skiftet må skje med 

olje- og gassindustrien og innenfor olje- og gassindustrien» (Sættem & Lydersen, 2017).  

Det var denne elastisiteten jeg ønsket å undersøke nærmere i masteroppgaven. For å svare 

på oppgavens forskningsspørsmål tok jeg utgangspunkt i funnene fra Retriever og 

oljeselskapenes nettider. Det kom tydelig frem at det er svært få aktører som uttaler seg 

eksplisitt om det grønne skiftet. I de tilfeller begrepet ble brukt, var det svært løst definert. 

For å komme tettere inn på hva som legges i begrepet, måtte jeg finne andre kilder enn kun 
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medie- eller policydokumenter. Dermed ble det sett på som mest gunstig å intervjue 

representanter fra oljebransjen, for å få et mer nyansert bilde av hva som legges i begrepet 

(Østbye et al., 2013).  

 

3.1.1 Kvalitative intervjuer og tekstanalyse 
Kvalitative forskningsintervjuer er en godt egnet metode i studier hvor man ønsker å 

undersøke meninger, holdninger og erfaringer, og hvordan verden ser ut fra informantenes 

ståsted (Tjora, 2017, s. 114). Kvalitative intervjuer vil også kunne gi data som det ellers er 

vanskelig å få tilgang eller adgang til. Nettopp derfor ble dette valgt som metode for 

datainnsamling i forbindelse med denne studien. Dybdeintervjuer byr også på muligheten til å 

få informantene til å kommentere, utdype, bekrefte eller avklare supplerende data, som for 

eksempel datamateriale jeg hadde funnet om det grønne skiftet før intervjuene ble 

gjennomført (Østbye et al., 2013, s. 103). «I de fleste forskningsprosjekter vil det finnes 

aktuelle dokumenter som kan tas i bruk for å skaffe relevant informasjon utover det man gjør 

av egen datagenerering» (Tjora, 2017, s. 188). Det vil være hensiktsmessig å samle inn denne 

typen empirisk data tidlig i forskningsprosessen nettopp for å kunne bygge videre på dette 

datamaterialet.  

 En tekstanalyse av intervjuer samt supplerende informasjon i form av dokumenter og 

artikler utgjør datagrunnlaget i denne oppgaven. Jeg har gjennomført en retorisk analyse av 

tekstmaterialet, og tolkningen av dette er vokst frem mellom teorien og empirien. 

Tekstanalyse er preget av en nærhet mellom teori og analyseprosedyre for de ulike 

tekstanalytiske tilnærmingsmåtene (Østbye et al., 2013). Kategoriene i den retoriske analysen 

ble til gjennom en nærlesing av tekstene. Jeg prøvde ut ulike former for typologier som ble 

koblet opp mot ytterlig lesing av litteratur. På den måten ble kategoriene til etter hvert som 

data materialet ble samlet inn. Her er det like fullt viktig å peke på at denne typen kvalitativ 

analyse bærer preg av subjektive vurderinger. En annen forsker ville kanskje hatt en annen 

lesing av datamaterialet, og følgelig hatt andre kategoriseringer av argumentene som fremgår 

av studiens analyse. 

Det er den skapende dimensjonen knyttet til begrepet jeg ønsket å utforske i denne 

oppgaven. Jeg ønsket å se på hvordan representanter fra oljebransjen strukturerer sine 

argumenter når det gjelder begrepet det grønne skiftet. I den sammenheng vil en retorisk 

analyse være et velegnet metodisk valg, da «topikken er et velegnet udgangspunkt for at 
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inkredse retorikkens skabende dimensjon på det praktiske, operationelle niveau» (Gabrielsen, 

2008, s. 135).  

 

3.2 Utvalg – valg av empirisk materiale 
Det empiriske materialet i denne studien består av intervjuer, offentlige dokumenter og en 

dokumenter fra en medieanalyse av begrepet det grønne skiftet. Dette materialet brukes til å 

konstruere oljeindustriens forståelse av begrepet det grønne skiftet.  

Jeg ønsket å gjennomføre intervjuer med sentrale aktører i norsk oljebransje. Tidlig i 

prosessen i denne studien ønsket jeg å plukke ut et strategisk utvalg informanter blant 

representanter fra oljebransjen som hadde uttalt seg om begrepet «det grønne skiftet» og 

«grønt skifte» i mediene. Etter flere søk på Retriever ble det åpenbart at det ikke var en stor 

bredde i personer fra ulike selskap som uttalte seg om begrepet. Det ble tidlig i prosessen 

klart at oljeselskapene sjelden uttaler seg direkte om dette i mediene. Her finnes det like fullt 

enkelte unntak (se for eksempel Haugan, 2016; Schjøtt-Pedersen, 2016; Sættem & Lydersen, 

2017). Ettersom få av selskapene hadde tydelige stemmer i den offentlige debatten gjennom 

mediene, ble det vurdert som hensiktsmessig å gjennomføre intervjuer for å få mer 

informasjon om tematikken. Det var en overvekt av Statoil og bransjeorganisasjonen Norsk 

olje og gass som uttalte seg i mediene. De øvrige selskapene er ofte nevnt i artikler om klima, 

men sjelden spesifikt om begrepet «det grønne skiftet». Samtidig kom jeg over et stort antall 

artikler om det grønne skiftet hvor kritikere og miljøorganisasjoner kom med kritiske utspill 

rettet mot oljebransjen. Jeg ønsket å få frem bredden av selskaper og hva de mener om 

begrepet det grønne skiftet og klimakommunikasjon.  

Medieanalysen består av et utvalg artikler som handler om det grønne skiftet og olje. 

Det ble gjort søk i mediedatabasen A-tekst Retriever med ordene ««det grønne skiftet»t + 

olje» i perioden 2013-2017. Samt ««grønt skifte»t + olje». Dette ga svært mange treff, og 

dermed ble det tatt noen grep for å begrense dataomfanget. Kildene ble begrenset til å 

omfatte avisene Aftenposten/ap.no, Dagbladet/db.no, VG/VG NETT, NRK.no samt 

Stavanger Aftenblad. De største riksdekkende avisene ble valgt, samt Stavanger Aftenblad 

ettersom for-analysen viste at de skriver svært mye om olje og det grønne skiftet. Dette var 

ikke overraskende, i og med at avisen har en lokal forankring og mange lokale arbeidsplasser 

berøres av denne tematikken. For å begrense dataomfanget ytterligere ble hver 10. artikkel 

analysert. Da satt jeg igjen med 58 artikler til sammen.  
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En vesentlig utfordring med medieanalysen er at det gjerne brukes andre ord og 

begreper enn det grønne skiftet når det er snakk om prosesser og tanker rundt en overgang til 

et lavutslippssamfunn hvor en bruker færre fossile ressurser. Dermed fanger ikke 

søkestrenger som inneholder begrepet det grønne skiftet følgelig ikke opp alle nyansene i 

debatten.  

I forbindelse med analysen av de offentlige dokumentene ble det søkt på ««det grønne 

skiftet» på regjeringens nettsider (regjeringen.no). Innholdstype ble avgrenset til dokumenter, 

og dermed ble ikke taler, pressemeldinger og liknende tatt med det empiriske materialet. Jeg 

gikk gjennom samtlige tekster hvor begrepet blir brukt i offentlige dokumenter, til sammen 

44 dokumenter.  

 

3.2.1 Studiens informanter 
Det ble tatt noen systematiske grep for å begrense omfanget av antall mulige informanter og 

selskaper. Jeg bestemte meg for å begrense oppgaven til olje- og gasselskaper som er 

operative på norsk sokkel i dag. Listen over operatører fant jeg på Oljedirektoratets faktasider 

(Oljedirektoratet, u.d.). Det ble først kartlagt om selskapene og deres representanter har uttalt 

seg om det grønne skiftet i mediene, gjennom systematiske søk i Retriever. Informantene ble 

begrenset til personer i selskapene som er med på å prege den offentlige og medierte debatten 

om det grønne skiftet. Derfor bestemte jeg meg for at det ville vært mest hensiktsmessig å 

intervjue enten toppleder eller kommunikasjonsdirektør i de ulike selskapene, som er med på 

å forme selskapets strategi og bilde både internt og eksternt. Disse ble valgt for at 

informanten på best mulig måte ville kunne speile selskapet, da de er personer som kan 

snakke på vegne av selskapet som helhet. Studiens informanter er representanter fra selskaper 

som er operative på norsk sokkel. Følgende personer ble intervjuet i forbindelse med denne 

studien:  

- Tommy Hansen, direktør kommunikasjon og næringsliv, Norsk olje og gass. 

Intervjuet 14. oktober 2017.  

- Leif Harald Halvorsen kommunikasjonssjef, Total. Intervjuet 5. januar 2018.  

- Erik Haugane, daglig leder, OKEA. Intervjuet 11. januar 2018. 

- Knut Rostad, kommunikasjonsdirektør for nye energiløsninger, Statoil. Intervjuet 12. 

januar 2018.  

- Anonym informant/kommunikasjonssjef i selskap som er operativt på norsk sokkel. 

Intervjuet 29. januar 2018.  
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- Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef, DEA Norge. Intervjuet 31. januar 2018.  

- Anonym informant 2/kommunikasjonssjef i selskap som er operativt på norsk sokkel. 

Intervjuet 7. februar 2018.  

- Grethe Elise Foldnes, kommunikasjonssjef, Repsol. Intervjuet 21. februar 2018. 

- Ole Bakkevold, fagleder for ytre miljø, Repsol. Intervjuet 21. februar 2018.  

- Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, ENI Norge. Intervjuet 

1. mars 2018.  

 

3.3 Kvalitativt forskningsintervju 
Kvalitative intervjuer er en metode som er godt egnet om man skal «samle inn og analysere 

data knyttet til personers oppfatninger, vurderinger og virksomhet» (Østbye et al., 2013, s. 

101). Det er en rekke fordeler med kvalitative intervjuer som gjorde at jeg valgte dette som 

metode i oppgaven. Ved denne typen intervjuer kan man få informasjon man ellers ikke ville 

hatt tilgang til. For meg var det også viktig å få muligheten til å stille informantene spørsmål 

som kunne kommentere, bekrefte eller avkrefte og utfylle data fra andre kilder og fra den 

offentlige samtale. I så måte er kvalitative intervjuer godt egnet (Østbye et al., 2013). 

Gjennom kvalitative intervjuer vil man også kunne «få tilgang til aktørers snakkemåter og 

begrepsapparater» (Østbye et al., 2013, s. 103). I og med at dette er en retorisk undersøkelse 

som ser på informantenes topos, talemåter og argumenter, var dette en metode som egner seg 

godt for å kunne belyse oppgavens problemstillinger.  

Jeg valgte å gjennomføre semistrukturterte intervjuer da denne intervjuformen gir rom 

for fleksibilitet hvor det er «mulig og naturlig å forfølge overraskende innspill og å stille 

oppfølgingsspørsmål» (Østbye et al., 2013, s. 105). Tema var definert på forhånd, mens det 

var rom for å lytte til informanten og eventuelt bevege seg utenfor intervjuguiden og stille 

oppfølgingsspørsmål der hvor det var aktuelt.  

Kvaliteten på et kvalitativt forskningsintervju henger tett sammen med hvor god 

dialog det er mellom forsker og informant. Tjora kaller intervjusituasjonen for intersubjektiv, 

og peker på at «refleksjonene som framkommer er avhengig av dette møtet mellom forsker 

og deltaker» (Tjora, 2017, s. 31). Denne typen dybdeintervju kan ses på som en sosial 

situasjon, hvor selve denne sosiale situasjonen som utspilles mellom partene spiler en rolle 

for det som sies og kommer frem (Denzin, 2001). Målet med intervjuet er å skape en 

noenlunde fri samtale knyttet til forhåndsbestemte temaer som er valgt av forskeren før 
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intervjuet finner sted (Tjora, 2017, s. 113). Gjennom åpne spørsmål gir forskeren informanten 

muligheten til å reflektere over meninger og erfaringer.  

Brorparten av intervjuene i denne studien ble gjennomført over telefon. Det finnes en 

rekke utfordringer knyttet til intervjuer som ikke foregår ansikt til ansikt. Ved å møte en 

informant ansikt til ansikt vil man få noen sosiale signaler i form av ikke-verbal 

kommunikasjon (Christmann, 2009, s. 166). Under et telefonintervju mister man muligheten 

til å bruke kroppsspråk, og ved å bruke telefon «forsvinner noe av samtaleaspektet som det 

gode intervjuet er avhengig av» (Tjora, 2017, s. 169). Tjora peker videre på at en bør helst 

unngå bruk av telefonintervjuer. Her i denne studien er imidlertid informantene vant til å la 

seg intervjue, og man kan anta at de ofte intervjues over telefon av journalister. Samtidig 

understrekes det at viktigheten av denne typen sosiale signaler som sendes ansikt til ansikt 

avhenger av informant, tema og hva slags informasjon man ønsker å få. Da alle mine 

informanter er drevne intervjuobjekter, så jeg ingen grunn til å tro at man mistet avgjørende 

informasjon ved å foreta intervjuene over telefon. Informanter kan bli forstyrret av elementer 

utenfor intervjusituasjonen, for eksempel mail, telefoner, kollegaer i kontorlandskap og så 

videre. Dette var ikke noe jeg opplevde i intervjusituasjonene i forbindelse med denne 

studien, da de fleste informantene mine ga beskjed om at de nå flyttet seg til et 

konferanserom eller lignende stillearealer på kontoret. Like fullt er dette noe som kan være 

med på å påvirke kvaliteten på datamaterialet. Forstyrrelser vil man som forsker sjelden se 

eller høre, med mindre informanten selv påpeker det (Christmann, 2009, s. 177). Dette kan 

være med på å gjøre telefonintervju mer krevende og vanskelig enn intervju som foregår 

ansikt til ansikt.  

Christmann opplevde at det var lettere å få eksperter til å stille opp på intervju ansikt 

til ansikt, enn det var å få til telefonintervjuer (Christmann, 2009, s. 169). I denne studien 

hadde jeg ikke den samme opplevelsen, det var tvert imot i de fleste tilfeller lettere å få avtalt 

telefonintervju enn fysiske intervju. Hun opplevde derimot også at fleksibiliteten ved 

telefonintervju gjorde at informanter gjerne endret tidspunkt for intervju på kort varsel, og at 

terskelen for å gjøre dette var lavere enn om man hadde avtalt å møtes ansikt til ansikt (ibid.). 

Dette var også noe jeg opplevde. I flere tilfeller ble intervjuavtaler skjøvet på eller endret på, 

i et par tilfeller skjedde det bare noen timer før de skulle gjennomføres.  

Meuser og Nagel skiller mellom det de kaller utforskende, systematiserende og teori-

genererende intervjuer (Meuzer og Nagel, 2009). Et utforskende intervju må være så åpent 

som overhodet mulig. (ibid., s. 161). Det introduserer en fjerde form for intervju, som blander 

ulike teknikker fra de tre overnevnte. I denne formen for intervjuteknikk følger forskeren 
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noen hovedkategorier, men holder designet på intervjuet like fullt svært åpent (ibid.). Denne 

intervjuformen åpner opp for at informanten selv får vektlegge hva vedkommende mener er 

viktigst ved de ulike kategoriene (ibid., s. 162). Dette er et perspektiv som gjør seg gjeldende 

i denne studien. Dette var spesielt relevant ettersom det var topos og ulike «steder» for 

argumenter som var tema for utforsking i denne studien. Dermed var det viktig for meg å 

designe intervjuguide slik at informanten fikk størst mulig spillerom til å spille på de temaer 

vedkomne selv opplever som interessante eller viktige.  

 

3.3.1 Ekspertintervju 
Alle informantene i denne oppgaven er personer i maktposisjoner, som kan kalles såkalte 

elitekilder (Brinkmann & Kvale, 2015). Her er det like fullt både interessant og viktig å gjøre 

et skille mellom hva som kalles elitekilde og hva som kalles ekspertkilde.  

 Littig problematiserer at begrepene elite og ekspert gjerne blir brukt om hverandre, og 

fremhever at det er en rekke ulikheter mellom de to gruppene, til tross for at de 

metodologiske tilnærmingene (og ikke minst utfordringene) ofte er de samme (Littig, 2009). 

Hun argumenterer for at det er differensieringen mellom ulike måter å utøve makt på som er 

relevant når man skal forsøke å skille mellom ekspert og elite i forskningsintervju. Mens en 

eliteinformant er en som har formativ makt, er en ekspertinformant en som har 

fortolkningsmakt, noe som: 
describes the opportunities open to the expert to provide and establish significant terms and concepts 
for interpreting phenomena, for legitimizing decisions and, thus, ultimately for the social confrontation 
with certain phenomena (Littig, 2009, s. 107).  
 

Eliteintervjuer kan, men må ikke nødvendigvis også være ekspertintervjuer. I denne 

oppgaven dreier det seg om ekspertinformanter, da de er valgt ut og definert ut i fra 

profesjonell kunnskap, beslutnings- og påvirkningsmyndighet: deres «know-how» og «know-

why» når det gjelder virksomhetenes klimakommunikasjon. Det er fortolkende kunnskap jeg 

ønsker å se nærmere på i denne oppgaven.  

Det finnes en rekke fordeler og utfordringer knyttet til elite- og ekspertintervjuer. Én 

spesielt fremtredende utfordring for denne oppgaven, er at informantene er svært vant til å la 

seg intervjue, og som er vant til å bli spurt om sine synspunkter (Brinkmann & Kvale, 2015). 

Som toppsjef eller kommunikasjonsdirektør er du vant til å bli intervjuet i media. Arbeidet 

deres består av å snakke om selskapet til interne og eksterne aktører. Jeg var på forhånd obs 

på at dette kunne bety at jeg ville få standardformuleringer og innøvde svar og formuleringer 

på spørsmålene jeg stilte. For å møte denne utfordringen på best mulig vis, var det viktig med 
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gode forberedelser før de ulike intervjuene (Brinkmann & Kvale, 2015). Jeg leste meg opp på 

medieuttalelser fra selskapet og fra personen jeg skulle intervjue. Jeg fant kronikker og 

kritiske røster som kunne bli brukt som motargumenter/motsvar på utsagt som kunne bli 

presentert under intervjuet. Jeg tenkte på forhånd ut formuleringer og ulike måter å stille 

spørsmål på som kunne utfordre informanten om jeg skulle oppleve at svarene var 

«standardisert» og som minnet om utsagn jeg hadde lest i policy-dokumenter eller på 

selskapets nettsted.  

Meuser og Nagel peker på at en informant kan betegnes som ekspert dersom 

vedkommende «possesses an institutionalized authority to construct reality» (2009, s. 19) og 

videre at ekspertkunnskap «is characterized by the chance to ’become hegemonial in certain 

organizational and functional context within a field of practice’» (ibid., s. 19). Det er nettopp 

derfor jeg i denne oppgaven ønsket å snakke med kommunikasjonsdirektører og 

administrerende direktører. Dette er personer seg som uttaler seg på vegne av selskapene i 

offentligheten og i mediene. De er med på å skape diskursen rundt klimakommunikasjonen 

rundt det grønne skiftet og norsk oljebransje. Retorikken er med på å skape en virkelighet, og 

derfor var det viktig for meg å få adgang til å snakke med akkurat disse informantene for å 

svare på min problemstilling.  

 En annen utfordring jeg møtte på, var at det tidvis var vanskelig å komme til orde 

under intervjuene. Informantene er svært vant til å bli intervjuet, er engasjert i tema og kunne 

snakket i lang tid om dette. I svarene ga også informantene ofte lange anekdoter og svarene 

tok tidvis en annen vending enn jeg hadde tenkt til. Dette var utfordrende av to grunner. For 

det første var det knapt med tid og mange tema jeg ønsket å komme gjennom. For det andre 

var det jo nettopp tankevendingene og de ulike toposene jeg ønsket å belyse, så det var av og 

til vanskelig å finne en balansegang i hvor og når jeg eventuelt skulle avbryte informanten. 

På en annen side kan det å dirigere intervjuet en annen retning være et slags maktspill i 

intervjuet, hvor den intervjuvante informanten kan dirigere tematikken vekk fra vanskelig 

tematikk og over på noe annet vedkommende heller ønsket å snakke om. Noen av 

informantene snakket så mye at det var vanskelig å få stilt spørsmålene mine, og selv som en 

erfaren nyhetsjournalist var dette noe jeg opplevde som utfordrende i intervjusituasjonen.  
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3.3.2 Intervjuguide og gjennomføring av kvalitative intervjuer  
I forbindelse med ekspert- eller eliteinformanter anbefales det at første kontakt skjer via e-

post for å informere om prosjektet (Christmann, 2009, s. 161). Dette ble også gjort i denne 

studien (se eksempel på e-post sendt for første kontakt med mulige informanter i vedlegg 3).  

I denne første e-posten ble informantene spurt om de kunne tenke seg å delta på et 

intervju i forbindelse med forskningsprosjektet. De fikk også noe informasjon om hva 

forskningsprosjektet gikk ut på. E-posten som ble sendt til disse potensielle informantene ble 

utformet slik at «respondenten motiveres til å delta i studien, og at de oppfatter studien som 

viktig, og at de opplever sin egen deltakelse som interessant» (Grønmo, 2016, s. 170). I 

denne studien var det avgjørende å få informanter til å stille opp på intervju, da dataen som 

skulle hentes inn ikke var tilgjengelig andre steder.  

Informantene kan også ha en egennytte av å delta i studien. Noen av informantene 

svarte på e-posten og spurte om vi kunne ta en prat på telefon for mer informasjon om 

studien. Det har vært krasse angrep på petroleumsnæringen de siste årene, og bransjen får 

gjerne ikke mulighet til å svare på disse angrepene på en helhetlig måte. Dette var noe jeg 

gjerne ville ha mer informasjon om, og var også noe jeg snakket med enkelte informanter om 

på telefon. Jeg opplevde at informantene synes det var er interessant prosjekt, som ble 

gjenspeilet i at mange svarte ja til å stille opp på intervju.  

Det ble sendt e-post til kommunikasjonssjefene i selskapene som er operative på 

norsk sokkel. Selskapene ble funnet på Oljedirektoratets faktasider (Oljedirektoratet, u.d.). 

Navn og kontaktinformasjon til leder for kommunikasjonsavdeling hos de ulike selskapene 

ble funnet på selskapenes egne nettsider. Kun et fåtall av personene jeg henvendte meg til 

fulgte opp e-posten. De fleste måtte jeg purre på flere ganger før jeg fikk svar. Noen få svarte 

nei til deltakelse i studien, men de fleste jeg kom i dialog med sa ja til å stille til intervju. En 

del forespørsler forble ubesvarte. Etter at informanten svarte ja til deltakelse til intervju, ble 

det avtalt intervju enten ved et fysisk møte ansikt til ansikt eller via Skype. En rekke av 

informantene i denne oppgaven arbeider i Stavanger, og dermed ble seks av ti intervjuer 

gjennomført på Skype eller telefon.  

Kvalitative intervjuer er en arbeidskrevende metode hvor gode forberedelser er viktig. 

Det er således viktig at forskeren setter seg grundig inn i kontekst og bakgrunn for 

tematikken som det forskes på (Østbye et al., 2013). På denne måten dannes det et bedre 

grunnlag for gode oppfølgingsspørsmål i de kvalitative intervjuene. Disse kan igjen åpne opp 

for nye og uventede temaer og perspektiver. Østbye et al. legger vekt på at dette er et 
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perspektiv som gjør seg særlig gjeldende når en skal intervjue personer som er vant til å bli 

intervjuet (2013, s. 106). Mine informanter er kommunikasjonssjefer og er vant til å uttale 

seg i mediene og bli intervjuet om tematikken jeg undersøker i studien. Dermed vil jeg 

argumentere for at det var ekstra viktig med god bakgrunnskunnskap før jeg møtte 

informantene i en intervjusetting.  

Før intervjuene ble gjennomført var det viktig for meg å skaffe innsikt og kompetanse 

om feltet. Dette ble blant annet gjort gjennom et for-intervju. Før jeg gikk i gang med de 

første intervjuene gjorde jeg et bakgrunnsintervju med naturvernorganisasjonen Natur og 

Ungdom. Dette er en av organisasjonene som var med på å saksøke den norske stat for 

utdeling av konsesjonsløyver i sårbare områder i Barentshavet (Barstad, 2017). Denne 

organisasjonen har følgelig vært kritisk til fortsettelsen av oljevirksomhet i Norge. Da jeg 

gjorde søk på A-tekst Retriever i forbindelse med begrepet «det grønne skiftet» kom jeg over 

uttalelser fra Natur og Ungdom, både i forbindelse med rettssaken, men også mer generelt om 

grønt skifte og oljevirksomhet. Jeg ønsket å gjøre et intervju før jeg snakket med 

informantene for å bedre forstå hva slags argumenter miljøorganisasjoner gjerne retter mot 

oljevirksomhetene. Jeg leste meg opp på rapporter og offentlige dokumenter (se blant annet 

Finansdepartementet, 2017; Fæhn et al., 2013; McKinnon, 2017). Jeg leste meg også opp på 

oljeselskapenes nettsider og policy-rapporter samt miljøorganisasjoners nettsider for å være 

bedre forberedt på intervju med informantene.  

En intervjuguide ble utformet før hvert enkelt intervju med informantene. I 

utformingen av intervjuguiden bør en ha «klare forestillinger om hvilke spørsmål som skal 

stilles for å belyse prosjektets problemstilling» (Østbye et al., 2013, s. 106). Intervjuguiden 

ble utformet så enkel og generell som mulig med en utarbeidet oversikt over tematikk. På den 

måten åpnet intervjuguiden opp for fleksibilitet i intervjuene (Grønmo, 2016).  

Det ble laget en mal for intervjuguide (se vedlegg 2). Denne malen ble deretter 

tilpasset de ulike informantene slik at den på best mulig måte kunne speile de ulike 

selskapene og eventuelle uttalelser de har kommet med i forbindelse med det grønne skiftet. 

På denne måten kunne informantene bli spurt om medieuttalelser, kronikker og lignende. 

Etter hvert som intervjuene fant sted, ble det tydelig at det var enkelte temaer som gjentok 

seg. Her var det noen mønstre jeg gjerne ville undersøke nærmere, og dermed ble også 

intervjuguiden tilpasset underveis i prosessen med intervjuene.  

Burke og Miller anbefaler at informantene gis informasjon om spørsmålene i forkant 

av intervjuet, og trekker frem at dette er spesielt gunstig om det er abstrakte temaer som skal 

diskuteres (Burke & Miller, 2001). De anbefaler dermed en intervjuguide med stram struktur. 
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I denne studien var det noe abstrakt tematikk som skulle diskuteres, men det ble ikke funnet 

hensiktsmessig å gi spørsmålene til informantene i forkant av intervjuene. Som allerede nevnt 

er informantene i denne studien svært vant til å bli intervjuet, og jeg ville gjerne unngå 

ferdigskrevne «taler» som svar på mine spørsmål. Dermed ble det gitt noe mer utfyllende 

informasjon om hva jeg kom til å spørre om, men spørsmålene ble ikke sendt ut til 

informantene i forkant av intervjuene.  

Intervjuene fant sted enten på informantens arbeidsplass eller via telefon eller Skype. 

Informantene er ekspertkilder som arbeider som kommunikasjonssjefer eller toppsjef, og har 

knapt med tid. Jeg ble like fullt tatt godt imot, og vi kom i gang ganske raskt med selve 

intervjuet etter at vi hadde satt oss ned eller snakket kort sammen på telefon først. 

Informantene fikk selv velge hvor de ønsket at intervjuet skulle finne sted. Informantene som 

holdt til i Oslo møtte jeg på deres kontorer, mens av praktiske årsaker ble intervjuene med 

informanter i Stavanger gjort via Skype eller telefon. Det var på forhånd satt opp en 

tidsramme på om lag 45 minutter til én time for intervjuene.  

 Jeg begynte alle intervjuer med å informere om formålet med oppgaven, og litt om 

hvordan jeg arbeider med den. Informantene fikk samtykkeskjema som de skrev under på. De 

fikk selv velge om de ville stille med fullt navn og arbeidsplass, eller om de ønsket å være 

anonyme. De fleste valgte å stille med fullt navn. Informantene ble informert om at det ble 

gjort opptak av samtalen. De fikk vite at de kunne få lese det transkriberte intervjuet i 

etterkant av samtalen, samt eventuelle sitater som kunne bli trukket ut til oppgaven for 

gjennomlesing før oppgaven ble publisert.  

 Under intervjuet fulgte jeg intervjuguiden, som var utformet etter ulike tema. Guiden 

ble løst fulgt, og det ble hoppet fra spørsmål til spørsmål og tema til tema slik intervjuet føles 

mest mulig som en naturlig samtale. Holter påpeker at intervjuet bør foregå som en vanlig 

samtale med hverdagslige uttrykksformer (Holter, 1996, s. 16). Også Østbye et al. legger vekt 

på dette som et ideal, da samtaleformen «skaper det trygghet både for forskeren og for 

informanten» (Østbye et al., 2013, s. 107). Om informanten selv tok initiativ til å snakke om 

ett av temaene jeg hadde notert meg i intervjuguiden, hoppet jeg over til den aktuelle 

spørsmålsbolken selv om det ikke var min intenderte rekkefølge. På den måten kunne jeg 

bedre følge informantens tanketråd.  

 Som nevnt i avsnittet ovenfor har informantene i denne oppgaven bred og solid 

erfaring med intervjusituasjoner og jeg var meg bevisst på at intervjuet kunne, bevisst eller 

ubevisst, bli styrt av informanten. Som nevnt er det fordeler og ulemper med dette. Jeg ville 

ikke i for stor grad peile informanten inn på andre temaer, da det var toposene og 
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mulighetsrommene jeg var interessert i å utforske. Samtidig ble det i noen situasjoner naturlig 

å dirigere samtalen inn på «rett» spor igjen. Det kunne for eksempel skje ved at jeg spurte 

spørsmål for å sette samtalen på riktig kurs igjen som «Bare så jeg skjønner deg rett her – hva 

tenker du at akkurat dette har med oljesektoren å gjøre?» eller lignende.  

Under intervjuene var det viktig med aktiv lytting og oppfølgingsspørsmål. Denne 

typen spørsmål kan også fungere «som en sjekk på hvordan vi skal tolke det som blir sagt»  

(Østbye et al., 2013, s. 107). Dette var noe jeg aktivt gjorde under intervjuene, ved å bruke 

formuleringer som «Hvis jeg forstår deg rett så mener du at ...», «For å oppsummere litt så 

sier du at ...»  eller gjennom innvendinger som «Men her vil kritikere hevde motsatt, at ...»  

og så videre. 

 Intervjuguiden ble tilpasset til den enkelte informant, og kunne noen ganger bli endret 

underveis i intervjuet. Temaene ble tilpasset foregående full og intervjuer, men var samtidig 

oppmerksom på at det kunne komme inn nye tematikker som supplerte de jeg allerede hadde 

notert meg.  

 

3.4 Fremgangsmåte i retorisk toposanalyse 
Her vil det bli beskrevet hvordan det er gått frem for å arbeide med den retoriske 

toposanalysen, og hvordan studiens typologi ble formet. Ifølge Kvale og Brinkmann 

begynner analysearbeidet begynner allerede under selve intervjuet (2015). Dette er også noe 

jeg fikk erfare i arbeidet med denne studien. Analysearbeidet begynte allerede i møte med 

studiens informanter, og kategoriseringen ble til underveis både i intervjuprosessen men også 

i arbeidet med datamaterialet i etterkant.  

 Intervjuene ble transkribert kort tid etter at de ble gjennomført. På den måten var også 

samtalen friskt i minne under transkriberingsarbeidet. Ifølge Kvale finnes det ingen objektiv 

oversettelse fra muntlig til skriftlig språk (Kvale et al., 2015). Det anbefales dermed at det 

transkriberes utfra hva som er mest hensiktsmessig i den aktuelle studien. I denne studien er 

det meningsinnholdet som står sentralt. Derfor valgte jeg å normalisere intervjuene, og 

transkriberte intervjuene på bokmål. Det er også utelatt enkelte pauseord i transkriberingen 

som ikke har noe med selve meningsinnholdet å gjøre.  

 Transkriberingsarbeidet var tidkrevende. Lydfilene utgjorde totalt syv timer og åtte 

minutter. Til slutt satt jeg igjen med 89 transkriberte sider med datamateriale fra de 

kvalitative intervjuene. Jeg brukte transkriberingsprogrammet F5 i arbeidet med intervjuene. 
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Dette programmet gjør det enkelt å spole i intervjuene, og det gir også mulighet til å spille av 

lyden med lavere hastighet slik at det er enklere å få med alle ord som sies.  

 Jeg har hatt en prosessuell tilnærming til datamaterialet underveis i arbeidet med 

denne studien. Dataene ble systematisert underveis og dermed ble også typologien som 

danner grunnlaget for studiens analysekapittel til underveis i arbeidet med intervjuene. 

Typologien ble hele tiden testet og endret etter hvert som intervjuene ble gjennomført, og ny 

kunnskap og innsikt kom frem. Jeg merket like fullt en informasjonsmetning nokså tidlig i 

prosessen med de kvalitative intervjuene. Informasjonsmetning er noe Holter beskriver som 

noe som forekommer når videre intervjuer med nye informanter ikke gir ny informasjon til 

studien (Holter, 1996, s. 23). Jeg opplevde også at informantene var svært samstemte i sine 

svar, og dette kan også ha vært med på å påvirke at informasjonsmetningen ble raskt nådd. 

Jeg vil beskrive dette nærmere i neste kapittel i denne studien.  

 Typologien for toposene som ble funnet gjennom de kvalitative intervjuene er basert 

på en kategoribasert analyse hvor  
forskeren finner frem i intervjuteksten til kategorier av prosesser, begivenheter eller atferdsmåter som 
enten er betydningsfulle ved at de går igjen i materialet og står i sammenheng med hverandre, eller er 
viktige i forhold til de teoretiske interessene forskeren har (Holter, 1996, s. 17).  
 

En forenklet figur av denne prosessen kan ses i figur 3.1 under. Kategoriene ble til gjennom 

både de teoretiske rammene, samt informasjon som dukket opp i intervjuene. Holter 

anbefaler en tretrinnsprosess i en slik kategoribasert analyse. Først en gjennomlesing for å 

danne et helhetsinntrykk av teksten, så lesing alle forslag til kategorier noteres (som er bygget 

på teori). I tredje trinn utarbeider man nye kategorier til hvert enkelt intervju (ibid., s. 18).  

                 
Figur 3.1: Metodisk fremgangsmåte for studiens analyse.  
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Oppmerksomheten under analyseprosessen for intervju med ekspertkilder vil kretse 

rundt tematikk og emner som går igjen på tvers av de ulike informantene (Meuser & Nagel, 

2009, s. 35). Dette er også noe som gjelder for denne case-studien av norsk oljebransje. Det 

er dermed ikke den enkelte informantens oppbygging og sitater som er interessant, men heller 

det tematiske. Dette er også noe som er forenelig med topos-analyse.  

 Kategoriene, toposene, ble i denne studien til gjennom en nærlesning av dataene fra 

intervjuene samt en pendling frem og tilbake mellom teori og empiri. På den måten var det en 

deduktiv-induktiv prosess som lå til grunn for kategoriseringen. I case-studiene blir 

kategoriene til underveis, datainnsamling og analyse går dermed inn i hverandre. «A case-

based analysis allows its categories to be informed and modified by their contexts of data 

collection as well as of analysis – in an iterative fashion» (Bruhn Jensen, 2012, s. 287). 

Denne operasjonaliseringen er selvfølgelig avhengig av subjektivt skjønn, og det kan 

argumenteres for at en annen forsker ville kunne hente ut andre topos fra det samme 

datamaterialet. Materialet har en rekke spenninger, og ville følgelig kunne la seg 

kategoriseres på flere ulike vis. En annen innvending ved toposanalyse er at det finnes, som 

skildret i studiens kapittel to, utallige måter å forstå toposbegrepet på. En studie som lener 

seg på en annen tolkning vil også kunne komme frem til en annerledes kategoribasert analyse 

av samme tematikk.  

 Klassifiseringen av topos i denne studien er som allerede nevnt i kapittel to bygget på 

Gabrielsens todeling av toposbegrepet med et materielt og et formelt topos som til slutt er 

med på å støtte opp under en ønsket konklusjon (Gabrielsen, 2008). Se figur 3.2 under for 

oppsett av denne kategoriseringen. Selv om retoren sjelden vil tenke over hva slags topos hun 

ønsker å «sette» vil denne inndelingen være gunstig i en retorisk analyse for å få bedre 

forståelse av hvordan argumentene er bygget opp.  

 
Figur 3.2: Retorisk toposanalyse, med utgangspunkt i Gabrielsens modell. To nivåer av topos 

hvor en «setter» ønsket topos for å komme frem til ønsket konklusjon.  
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Gabrielsens oppsett for kategorisering av topos (figur 3.2) er en forenklet modell. Her er det 

viktig å peke på at topos ikke nødvendigvis er sekvensielle verktøy. Det er ikke slik at 

prosessene nødvendigvis skjer i sekvensen som beskrevet i operasjonaliseringsmodellen 

overfor. I virkeligheten vil denne prosessen ofte skje ubevisst, og retoren vil ikke 

nødvendigvis gjøre vurderinger om materielle topos før det blir gjort vurderinger om hvilken 

type inferens som bør brukes i den aktuelle sammenhengen. Modellen bør derfor heller 

forstås som et grep for å systematisere analyse av argumenter.  

 

3.5 Studiens kvalitet 
Formålet med denne casestudien er økt innsikt og kunnskap om begrepet «det grønne 

skiftet», og hvordan dette begrepet forhandles retorisk av aktører som er operative i norsk 

oljebransje. Under vil det bli gitt en kort gjennomgang av studiens kvalitet gjennom en 

drøfting av generaliserbarhet, pålitelighet og gyldighet i studien.  

Generalisering handler om å «trekke slutninger som går ut over akkurat de 

fenomenene som faktisk er observert og analysert» (Østbye et al., 2013, s. 28). Det dreier seg 

om forskningens relevans utover de enheter som faktisk er undersøkt (Holter, 1996). Denne 

oppgavens formål er ikke generaliserbarhet eller teoriutvikling, men derimot å gå i dybden på 

nettopp fenomenene som observeres og analyseres – i dette tilfellet oljebransjens 

klimakommunikasjon rundt begrepet det grønne skiftet. Case-studier er blitt kritisert fordi de 

ikke kan generaliseres (Ekgren, 1997). Case-studien tar heller sikte på  
en dyptgående forståelse av og/eller forklaring på ett eneste konkret og komplekst samfunnsfenomen. 
Man kan si at gjennom case-studiet fokuseres det på hva som vinnes og tapes på en henholdsvis 
uttømmende og dyp eller mer overfladisk behandling (Ekgren, 1997, s. 45) 
 

Målet med en case-studie er imidlertid ikke generaliserbarhet, men spesifikk dybdekunnskap 

om et begrenset fenomen. 

Pålitelighet eller reliabilitet handler om en om «intern logikk eller sammenheng 

gjennom hele forskningsprosessen» (Tjora, 2017, s. 231). Kvalitativ forskning er basert på en 

fortolkende tradisjon, og Tjora vektlegger at man dermed som forsker er innforstått med at 

det i denne tradisjonen ikke finnes noe som heter fullstendig nøytralitet (ibid., s. 235). På 

denne måten skiller denne forskningen seg fra den positivistiske tradisjonen hvor nøytralitet 

eller objektivitet er idealalet for forskningen. I den fortolkende tradisjonen må forskeren også 

være åpen for at forståelsen kan endres underveis i løpet av forskningsprosessen (ibid.). 

Studiens pålitelighet testet gjennom kvaliteten på datainnsamling, samt gjennom bearbeiding 

og analyse av data (Østbye et al., 2013). Påliteligheten styrkes gjennom en åpenhet rundt 
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hvilke prosesser og metoder som er brukt i studien, slik at det skapes transparens. På denne 

måten er studiens metodekapittel med på å styrke reliabiliteten eller påliteligheten. Ifølge 

Holter hviler studiens pålitelighet også på «forståelsen av mening som et tolkningsrepertoar. 

Den mest direkte pålitelighetsprøven får man når intervjuutskriftene forelegges 

respondentene eller informantene til godkjenning» (Holter, 1996, s. 22). I denne studien har 

alle informanter fått tilstendt sitater eller transkribert intervju.  

Studiens gyldighet eller validitet handler om «en logisk sammenheng mellom 

prosjektets utforming og funn, og de spørsmål man søker å finne svar på» (Tjora, 2017, s. 

231). Kort handler det om forskningen svarer på de spørsmålene man stiller, og ikke minst 

om forskeren spør de riktige spørsmålene (Kvale et al., 2015). Studiens gyldighet styrkes ved 

at man gjør rede for hvilke valg som er tatt. En transparens i studien åpner også opp for 

kritiske innspill, både fra forsker og for lesere av studien (Tjora, 2017). Validiteten styrkes 

også ved å kombinere ulike metodiske tilnærminger (Østbye et al., 2013). Test av studiens 

validitet i kvalitativ forskning skiller seg fra kvantitative studier da gyldigheten ikke kan 

testes ved én enkelt beregning (Holter, 1996). Kvalitetssikringen må dermed bestå av  

«en stadig avveining og argumentering frem til en innsikt som er slående og logisk. (...) Hvert 

skritt i argumentasjonen må klart følge av det foregående og følges av det neste» (Holter, 

1996, s. 23). På den måten viser man den logiske tankegangen i studien, samtidig som man 

åpner opp for kritiske innspill.  

 

3.6 Etiske perspektiver 
Etiske betraktninger bør ligge implisitt i all forskning, og etiske perspektiver har vært med 

gjennom hele forløpet i arbeidet med denne masteroppgaven (Tjora, 2017). 

Forskningsprosjektet er sendt inn til og godkjent av Norsk Samfunnsvitenskapelig 

Datatjeneste (NSD). I forkant av intervjuene fikk studiens informanter samtykkeskjema for 

samtykke til deltakelse i forskningsprosjektet. Skjemaet ble utformet i samråd med og etter 

innspill fra rådgiver hos NSD.  

Den nasjonale forskningskomité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) stiller 

generelle krav til etikk i all samfunnsforskning. Ett av kravene er at når forskningen 

omhandler personopplysninger, må det hentes inn samtykke fra deltakere i 

forskningsprosjektet (NESH, 2006, s. 14). Dette samtykket må videre være fritt, informert og 

uttrykkelig. NESH understreker at samtykket skal være basert på informasjon om hva som er 

formålet med studien, i tillegg til informasjon om risiko, metode og eventuelle konsekvenser 
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knyttet til deltakelse i studien. I denne studien er dette løst ved at informantene signerte 

samtykkeskjema hvor de fikk informasjon om prosjektet. På denne måten ble samtykket 

dokumentert.  

Informantene fikk selv velge om de ønsket å være anonyme eller ikke i studien. Da 

opplysningene som ble behandlet i studien ikke er sensitive eller personlige, valgte de fleste 

informanter å stille med navn og arbeidssted. To av informantene ønsket å være anonyme. 

Det ble utformet egne samtykkeskjemaer for dette. Deres navn og arbeidssted forblir 

konfidensielt i denne studien.  

I alle studier er det viktig å ha tenkt gjennom etiske betraktninger da det ikke er en 

symmetrisk relasjon mellom forsker og informant (Tjora, 2017). Selv om relasjonen ikke er 

symmetrisk bør tillit, konfidensialitet, respekt og gjensidighet ligge til grunn. Tjora legger 

vekt på at det viktigste i forbindelse med forskningsetikken knyttet til intervju av informanter 

er at informanten ikke skal komme til skade (ibid., s. 175). I denne studien ble det ikke tatt 

opp personlige eller sensitive temaer. Like fullt var det overveid på forhånd at enkelte temaer 

kunne oppleves som noe sensitive, spesielt om informanten ikke var enig eller hadde andre 

tanker om klimakommunikasjon enn selskapets policy tilsa. I lys av dette ble informantene 

tilbudt muligheten om å være anonyme, dersom dette ville medføre at det var enklere å 

snakke fritt om tematikken som skulle tas opp under intervjuene.  

Informantene ble tilbudt å lese både transkribert intervju og sitater som ble trukket ut i 

studien for full transparens. Til forskjell fra journalistikken brukes sitatsjekk sjelden i 

samfunnsforskningen (Tjora, 2017, s. 179). Forskeren har like fullt et ansvar for å ikke stille 

informantene i dårlig lys, samt et ansvar for å oppklare eventuelle uklarheter. Ifølge Tjora 

kan en sitatsjekk være spesielt relevant dersom studiens informanter er offentlige eller 

gjenkjennelige personer (2017). Alle informantene i denne studien kan betegnes som ekspert- 

eller elitekilder, med høye posisjoner i de respektive petroleumsselskapene de representerer. 

De er således noe offentlige personer, og kan kalles selskapets ansikt utad. Derfor var det 

viktig for meg med full transparens i studien, og således ble de også tilbudt å lese sitater før 

publisering av denne studien.  

 

3.7 Oppsummering av metodekapittel 
I dette kapittelet er det gjort rede for hvilke metodiske tilnærminger det er tatt i bruk for å 

svare på studiens forskningsspørsmål. Det er blitt dreiet ut om metodiske valg, og hvorfor 

studien er designet på den måten som er blitt valgt i arbeidet med denne masteroppgaven.  
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 Det er deretter blitt gjort rede for fremgangsmåten i den retoriske toposanalysen som 

ligger til grunn for studiens neste kapittel, kapittel fire om analyse og diskusjon. Til slutt er 

det i dette kapittelet blitt drøftet etiske perspektiver samt noen tanker om studiens kvalitet. 
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4 Analyse og diskusjon 
 

En virksomhet må i sin retorikk alltid ta hensyn til omgivelsene rundt. For en bedrift er det 

ikke nok å kun ta hensyn til økonomisk gevinst, de må også ta hensyn til sine omgivelser. På 

den måten spiller samfunnsansvar også inn. Om det ikke tas hensyn til omgivelsene kan 

virksomheten risikere at omdømmet svekkes (Ihlen, 2011; Roper, May, & Cheney, 2007). 

Dette gjelder også for de norske og internasjonale petroleumsselskapene som opererer på 

norsk sokkel. Samfunnsansvar, herunder ansvar for klima og miljø, har vært en viktig del av 

oljeselskapenes virksomhetsretorikk i mange år.  

Debatten om bærekraftighet, veien mot et lavutslippssamfunn og omstilling knyttet til 

det grønne skiftet har vært fremtredende i mediene de siste årene (Jensen, 2018; Ribu, 2017). 

Som nevnt i studiens innledningskapittel er begrepet det grønne skiftet noe som først ble tatt i 

bruk rundt år 2012. Begrepets hyppighet i mediene har økt, og det har vært fremtredende i 

mange artikler og kronikker om en rekke ulike temaer de siste årene. Et søk på mediearkivet 

A-tekst Retriever viser at begrepet har hatt en sterk vekst når det gjelder økt bruk av begrepet 

i medieartikler, se figur 4.1 under. Databasen viser at det peker seg ut en topp i 2016 hvor 

begrepet det grønne skiftet ble brukt i hele 7.891 medieartikler.  

 

 
Figur 4.1: Antall norske medieartikler hvor det er blitt skrevet om «det grønne skiftet» og 

«grønt skifte» fordelt etter år. Tall hentet fra Retriever-databasen.  
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Det grønne skiftet ble av Språkrådet pekt ut som årets nyord i 2015 (Elnan, 2015). Samme år 

var det klimatoppmøte i Paris, samt store offentlige diskusjoner om såkalt oljesmell og 

nedgangstider i oljenæringen. Dette kan være faktorer som har vært med på å sette det grønne 

skiftet høyere opp på agendaen og på dagsorden i mediene. Klimaavtalen fra Paris og 

utfordringer i oljebransjen kan være med på å forklare hvorfor vi ser en foreløpig topp i 2016 

når det gjelder bruk av begrepet det grønne skiftet i medieartikler.  

I medieartiklene funnet om det grønne skiftet finner man et mangfold av definisjoner 

og bruksområder. Vi vet derimot lite om hva oljebransjen selv mener om begrepet, og derfor 

blir det i denne studien spurt: Hvordan forhandler norsk oljebransje retorisk om innholdet i 

det grønne skiftet? Dette kapittelet svarer på dette spørsmålet. Under blir det gitt en 

gjennomgang av hvordan studiens analyse- og diskusjonskapittel er bygget opp.  

Dette kapittelet er delt inn etter de fire materielle toposene som ble funnet gjennom en 

åpen og induktiv lesing av studiens datamateriale. Som beskrevet i teorikapittelet er 

Gabrielsens todeling av tema og inferens koblet sammen med Corbett og Conors katalog over 

inferens brukt som grunnlag for å systematisere den retoriske analysen (Corbett & Connors, 

1999; Gabrielsen, 2008). Disse toposene danner grunnlaget for studiens analyse.  

De fire materielle (tematiske) toposene som er funnet i studiens datamateriale blir her 

kalt kommunikasjon, velferd, teknologi og energisystemer (se figur 4.2). Det blir gjort en 

grundig redegjørelse av hva som legges i disse begrepene senere i dette kapittelet. De 

formelle toposene ble funnet gjennom en deduktiv analyse basert på Corbett og Conors 

typologi bestående av definisjon, forhold, sammenlikning, omstendigheter og vitnesbyrd 

(Corbett & Connors, 1999). Kombinasjonene av materielle og formelle topos ble til gjennom 

pendling mellom forskningslitteratur og oppgavens datamateriale, slik beskrevet i kapittel tre.  

I figur 4.2 er det pekt ut fire materielle topos som i sin tur bruker ulik inferens for å 

underbygge en konklusjon. Det er viktig å peke på at det er en distinksjon mellom to ulike 

nivåer innad i de fire materielle toposene som er pekt ut i denne studien. Det er to ulike 

nivåer i informantenes kommunikasjon om begrepet det grønne skiftet det er viktig å skille 

mellom før det blir gått nærmere inn på hvert enkelt materielt topos.  

Denne studien spør om hvordan norsk oljebransje forhandler retorisk om innholdet i 

begrepet det grønne skiftet. Overordnet gjøres dette på to vis: Gjennom kommunikasjon om 

det konkrete begrepet, samt gjennom et tematisk forsvar av bransjen. 
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Figur 4.2: Studiens materielle og formelle topos. Det mørkeblå feltet markerer de materielle 

eller tematiske toposene. De lysere feltene markerer hvilke inferenser eller formelle topos de 

overordnede tematiske toposene er delt inn i.  

 

På den ene siden har man det konkrete begrepet det grønne skiftet. Hva skal legges i dette 

begrepet, og hvordan tolker man ordlyden? På den andre siden har man i møte med diskursen 

om det grønne skiftet en bred diskusjon om problematikk og tematikk som berører det grønne 

skiftet. Dette skillet mellom to ulike nivåer gjør seg spesielt gjeldende i det materielle toposet 

kommunikasjon, som vil bli beskrevet nærmere under i punkt 4.1, men det er like fullt noe 

man finner igjen i alle de fire materielle toposene som er pekt ut i denne studien.  

 Når informantene snakker om begrepet det grønne skiftet er det ikke kun selve 

definisjonene av ordene som er interessante. Vel så spennende er hvilke assosiasjoner og 

koblinger informantene gjør seg om annen tematikk i tilknytning til det grønne skiftet. 

Dermed er det i denne studien pekt ut en rekke tematiske forsvar av oljebransjen. Alle disse 

handler også om bransjens møte med diskursen om det grønne skiftet.  

 

4.1 Kommunikasjon/definisjon 
Informantene i denne studien ble spurt om hva det grønne skiftet betyr for dem, og hva de 

legger i begrepet. Informantene brukte god tid på å reflektere rundt dette. En av de retoriske 

strategiene som peker seg ut i datamaterialet, er bruken av det materielle toposet 

kommunikasjon i tilknytning til det formelle toposet definisjon. Toposet kommunikasjon er et 

topos som rommer mye, og er et topos som byr på en rekke ulike retorisk strategiske valg. 
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Metakommunikasjon om begrepet kom til uttrykk på flere ulike vis. Under blir det gått 

gjennom to strategier som peker seg ut i datamaterialet.  

   

4.1.1 Definisjon 
Definisjon kan være et nyttig formelt topos om man er uenig i rådende definisjoner av et 

begrep eller et ord, men også om det er uklart hva slags meningsinnhold som legges i dette 

begrepet (Corbett & Connors, 1999, s. 88). Dette er en uklarhet retoren kan benytte seg av på 

ulike vis. I denne analysen peker det seg ut to hovedstrategier i forbindelse med det formelle 

toposet definisjon knyttet til det materielle toposet kommunikasjon. Den ene strategien er å 

avfeie begrepet, mens den andre er en strategisk omdefinering av det grønne skiftet. Begge 

disse bruker definisjon som inferens, og er med på å støtte opp under den ønskede 

konklusjonen om petroleumsnæringen som en del av løsningen og som en del av det grønne 

skiftet (se figur 4.3 under). I avsnittet under blir det gått gjennom disse to strategiene.   

 
Figur 4.3: Oversikt over det materielle toposet kommunikasjon brukt i forbindelse med det 

formelle toposet definisjon. 

 

Det er utfordrende å gi en håndfast definisjon på hva det grønne skiftet består av. 

Informantene gir sjelden konkrete definisjoner på dette begrepet, men noen nærmer seg en 

definisjon, som for eksempel Halvorsen, kommunikasjonssjef i Total. Han sier at det grønne 

skiftet er «en gryende bevisstgjøring og opptatthet av miljø og behovet for å ta vare på kloden 

vår så godt vi kan» (Halvorsen, intervju, 5.1.2018). Samtidig peker han på at det ikke finnes 

én enkel definisjon av begrepet det grønne skiftet som er akseptert av alle: 
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Det [grønne skiftet] er gjerne litt løst definert. Det er ikke en entydig definisjon på hva en legger i det 
grønne skiftet. Vi opplever kanskje en del av dette til å være mer et uttrykk for en politisk dreining eller 
bevisstgjøring, men samtidig så er vi jo, vi er en industri som har vært aktive i Norge i mer enn 50 år og 
har et perspektiv som er langsiktig fremover i tid, sånn at vi ser for oss å drive med det vi driver med i 
lang, lang tid fremover. Og så kan man jo tenke, hvis det grønne skiftet handler om en mer 
bevisstgjøringsdimensjon, i hvilken grad er vi bevisst et skifte i forhold til hvordan vi driver vår 
virksomhet, da tror jeg vi kan si at vi har konkret gjort en rekke forbedringstiltak for å gjøre vår 
virksomhet renere når det gjelder utslippene både til sjø og luft. Og på energisiden har vi bidratt til å 
bringe frem løsninger som, innenfor olje- og gassvirksomheten da, som er gunstige for miljøet 
(Halvorsen, intervju, 5.1.2018).  
 

Her velger Halvorsen å heller bruke ord som bevisstgjøringsdimensjon fremfor det grønne 

skiftet, og trekker inn et historieperspektiv. Her blir dette tids- og historieperspektivet brukt 

som et premiss for videre argumentasjon. Corbett og Connors beskriver dette som én av flere 

mulige måter for en retor å nyttiggjøre seg av det formelle toposet definisjon. Her legges det 

frem et forslag til en definisjon (dette blir dermed etablert av retoren som normen), og siden 

demonstrerer retoren at noe annet (i dette tilfellet en annen konkurrerende oppfatning av det 

grønne skiftet) ikke passer inn med den foreslåtte definisjonen eller standarden retoren 

allerede har foreslått (Corbett & Connors, 1999, s. 90). Informanten hevder at det grønne 

skiftet er løst definert, og at det ikke finnes en entydig definisjon på dette – det handler heller 

om en prosess, om en bevisstgjøring. Videre hevdes det at dette er noe industrien i lang tid 

har vært med på. De er seg sin rolle bevisst, og har i så måte gjort en rekke forbedringstiltak. 

Det ligger implisitt i dette sitatet at disse forbedringstiltakene handler om klima og miljø. Her 

bruker hovedargumentet definisjon utfra genus. Toposet definisjon kan brukes både for å 

klargjøre hva en drøfter, men det kan også, som i dette tilfellet, brukes for å foreslå et videre 

argument (Corbett & Connors, 1999, s. 89). Om det grønne skiftet dreier seg om en 

bevisstgjøring, så følger det argumentet at oljebransjen har en lang fartstid og en lang 

tidshorisont. Å definere det grønne skiftet som en bevisstgjøringsprosess åpner opp 

mulighetene for en argumentasjonsføring om bransjen som bevisst på utfordringene de står 

overfor. Dette er også noe flere av de andre informantene i denne studien peker på. 

Bevisstgjøringen åpner opp for at det er ferden mot et grønt bærekraftig samfunn som er 

avgjørende, og selskapene er seg den rollen bevisst. Norge vil ha muligheten til å ta på seg 

ledertrøya her og bane vei, selv om ingen vet hvordan fremtiden kommer til å se ut. Andre 

informanter forteller at de ikke ønsker å definere det grønne skiftet. Foldnes understreker for 

eksempel at «Vi vet alle at samfunnet er i endring og at den energimiksen som er om 30 år 

eller 50 år den vil være annerledes enn i dag. Og vi som selskap sier at vi skal være med på 

den ferden» (Foldnes, kommunikasjonssjef i Repsol, intervju, 21.2.2018). Også her er det 

ferden eller veien som vektlegges, da fremtiden er usikker.  
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Mens Foldnes ikke ønsker å definere begrepet det grønne skiftet, er det andre 

informanter som enten avfeier begreper eller som understreker at det er et vanskelig begrep å 

forholde seg til ettersom det ikke har noen klare definisjoner. Dette ble formulert på en rekke 

ulike vis, som for eksempel ved å si at det grønne skiftet, «det er et litt sånt begrep som alle 

kaster om seg, og som alt skal være en del av det grønne skiftet» (Wulff, direktør for 

kommunikasjon og samfunnskontakt i Eni, intervju, 1.3.2018). Ved å si at det er et begrep 

alle bruker og alle kaster rundt seg mister det legitimitet. Om alle bruker det og alle skal være 

en del av det grønne skiftet, så vil det følgelig være innholdsløst og lite verdt. Også dette er 

en retorisk strategi – ved å stipulere ny mening og egen definisjon er retoren med på å dreie 

meningsinnholdet over i en annen retning (Corbett & Connors, 1999).  

Når det grønne skiftet avfeies som begrep, trekker gjerne informantene frem at de 

synes debatten blir useriøs og tullete: «Jeg tror ikke det er noen tvil om at vi – verden som 

sådan, nå snakker jeg ikke om Norge nødvendigvis – må skifte. (...) Men jeg synes debatten i 

Norge blir litt sånn, ja, skal jeg bruke ordet tullete?» (Hjertvik, kommunikasjonssjef i DEA, 

intervju, 31.1.2018). Andre informanter avfeier begrepet ved å legge vekt på at de er mer 

opptatt av handling fremfor begreper: «Jeg tror ikke vi har et så bevisst forhold til begrepet 

as such. Vi er nok mer opptatt av å bidra og sørge for at det blir handling bak de målene vi 

har satt oss og som verden har satt seg» (Rostad, kommunikasjonsdirektør for nye 

energiløsninger i Statoil, intervju, 12.1.2018). Også dette er en strategi Corbett og Connors 

trekker frem i forbindelse med bruk av definisjon som inferens. Ved å bruke 

sammenlikninger og utvidede beskrivelser er man med på å skille seg selv fra enten rådende 

eller uklare definisjoner man muligens er uenig i. I dette tilfellet bruker Rostad i Statoil 

sammenlikning – han gjør en distinksjon mellom det å «kun» snakke om begreper, og det å 

faktisk handle.  

Andre informanter er inne på det samme, som for eksempel en anonym informant 

som forteller at «det grønne skiftet, det er liksom akkurat som om i morgen skal vi gjøre noe 

annet. Jeg går på jobb i morgen, jeg, og det gjør alle andre i Norge òg» (Anonym informant 

2, intervju, 7.2.2018). På denne måten avfeies begrepet. Her er det også handling som er et 

viktig stikkord – oljebransjen fortsetter å jobbe (med nye løsninger), og prat om definisjoner 

og begreper er ikke det viktigste men heller selve arbeidet og handlingen. Det grønne skiftet 

er med andre ord ikke noe nytt som kommer på plass i fremtiden, kommer det frem her.  

 Flere av informantene forteller at de heller foretrekker å bruke andre begreper enn det 

grønne skiftet når de snakker om endringer i petroleumsnæringen i årene som kommer. Knut 

Rostad i Statoil forteller at han «nok heller si at vi snakker om en overgang til et 
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lavkarbonsamfunn, som er et begrep vi har brukt. Vi snakker om en transformasjon, da. Det 

er kanskje et annet ord for det grønne skiftet, jeg vet ikke» (Rostad, intervju 12.1.2018). Han 

sier videre at det dreier seg om at det: 
er en erkjennelse av at ’business as usual is not an option’ som vi har sagt noen ganger. Vi kan ikke 
fortsette i samme spor, vi er nødt til å redusere utslipp og det kan skje på flere måter. Så når vi snakker 
om transformasjonen, overgangen, så er vel det en del av det samme selv om det gjerne er et annet ord 
man bruker på det” (Rostad, intervju 12.1.2018).  
 

Statoil, nå Equinor, har i sin kommunikasjon de siste årene vært tydelige på at det vil bli en 

endring som kommer de neste årene, blant annet gjennom å snakke om en overgang fra å 

være et oljeselskap til bli et bredt energiselskap (Sætre, 2017).  

 Når informantene tar avstand fra begrepet det grønne skiftet brukes gjerne tid som et 

viktig element. De peker på at i Norge er vi allerede kommet langt i utviklingen av fornybar 

energi sammenliknet med andre land, og at vi er godt forsynt med ren elektrisitet for 

eksempel fra vannkraft. En av informantene mener det grønne skiftet skjedde allerede i det 

forrige århundret: 
Det grønne skiftet hadde vi allerede for litt over 100 år siden da vi lærte oss å ta i bruk vannkraft. Da 
fikk vi et grønt skifte i Norge. I dag så er vi vel omtrent 100 prosent selvforsynt med ren kraft, hvilket 
skifte er det vi skal gjøre i Norge da? (Anonym informant, intervju 29.1.2018). 
 

Her ser vi en klar parallell til det tidligere nevnte punktet om en avfeiing av debatten som 

tullete og useriøs. Den anonyme informanten etterspør endringer: Om vi allerede har fornybar 

energi som vi er selvforsynt med i Norge, hva er det da vi skal endre? Dette kan leses som en 

strategisk divisjon av begrepet, hvor man utelater enkelte elementer (petroleumsindustrien) 

og vektlegger andre elementer (vannkraft) for å skape et premiss for videre argumentasjon 

(Corbett & Connors, 1999). Også en anonym informant bruker tid som et aspekt i 

argumentasjonen, og tar avstand fra det grønne skiftet som et nytt begrep:  
Vi opplever ikke dette som noe annet enn det det er, altså nå kaller man det et «grønt skifte», men det 
føles veldig fremmed å kalle det for oss fordi vi mener at vi har jobbet frem disse løsningene og jobbet 
frem nye teknologiske løsninger i mange tiår. Som bidrar til en renere fremtid (intervju 7.2.2018) 
 

Tidligere forskning viser at begrepet bærekraftig utvikling er blitt definert strategisk og hvor 

uklarheten rundt hva som legges i begrepet utnyttes (Ihlen, 2007b). En kunne sett for seg at 

vagheten rundt begrepet det grønne skiftet kunne blitt utnyttet på samme vis. Det virker ikke 

helt å være tilfellet. Begrepet «det grønne skiftet» blir av informantene ikke omfavnet på 

samme måte som begrepet bærekraftig utvikling ble omfavnet og tatt til seg. Informantene 

bruker heller andre ord og uttrykk for å distansere seg fra begrepet. Om begrepet omfavnes, 

så nevnes det av informantene som en selvfølgelighet, hvor det er noe som allerede eksisterer 

i Norge og i norsk oljebransje:  
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Det [grønne skiftet] er litt sånt tveegget begrep. Fordi det er jo, altså det er jo veldig fint at vi vil ha 
endring. Vi opplever jo som jobber i denne industrien at vi står for endringer hver dag. Og Norge som 
nasjon, som en industrinasjon og verdensledende på noen områder, har jo vist at vi står for en endring 
og er kontinuerlig konkurransedyktige. Sånn at dette begrepet «skifte» det er litt sånn ... Det er hele 
tiden en endring og et skifte, det er ikke sånn at vi er gjennom en revolusjon. Mitt syn på dette er at det 
er en transformasjon som kontinuerlig pågår, mens ordet «skifte» blir for dramatisk. Det indikerer en 
revolusjon og jeg har et helt annet samfunnssyn på det. Det er inkrementelle endringer hver dag som 
gjør at man ser forskjell fra i dag og for 30 år siden (Anonym informant 2, intervju 7.2.2018).  

 
Her snakker informanten om en inkrementell endring, hvor utviklingen har skjedd gradvis 

over lang tid. Det grønne skiftet kalles dramatisk, og informanten forteller at vedkommende 

heller bruker ord som transformasjon og legger videre til:  
Og så dette «grønne» skiftet, det er veldig fint at Norge tar lederskap og diskuterer hvordan vi kan 
bidra, men Norge er et av de landene i verden som er så rent som det får blitt. Vi er veldig forsynt med 
vannkraft og så kan du si at vi kan dusje kortere og vi kan bruke mindre lys og vi kan være mer 
energieffektive ... Men det er, altså hvordan skal jeg si det. Det høres nesten ut som at vi ikke alltid har 
vært med på den løsningen, men at vi nå vil være en del av løsningen. Vi mener at vi alltid har vært en 
del av løsningen og vil fortsette å være det (intervju, 7.2.2018).  

 
Også i offentlige dokumenter brukes det andre ord om det grønne skiftet nevnt i sammenheng 

med begrepet, hvor det blant annet gjerne snakkes om «omstillingen skaper også muligheter 

for å fremskynde det grønne skiftet, og overgangen til lavutslippssamfunnet» (Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet (2015, s. 113). Denne typen vage formuleringer viser begrepets 

elastisitet. Dette er et begrep som kan romme mye og det finnes mange brede definisjoner på 

hva «det grønne skiftet» egentlig innebærer, som for eksempel: «Omstillingen av økonomien, 

fremtidens arbeidsplasser og det grønne skiftet handler om at vi lykkes med å bygge en 

industri som kan nyttiggjøre seg av ressursene enda bedre enn i dag» (Nærings- og 

fiskeridepartementet, 2015, s. 5).  

 Klima- og miljødepartementet skriver om det grønne skiftet som en endring til et 

grønnere samfunn. Det grønne skiftet «betegner en omstillingsprosess til et samfunn hvor 

produksjon og forbruk gir langt mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag» 

(Klima- og miljødepartementet, 2015a, s. 70). Videre blir det skrevet at dette er en nødvendig 

forutsetning for en bærekraftig utvikling. Andre steder hos Klima- og miljødepartementet blir 

det pekt på at det grønne skiftet ikke er noe som kan skje i Norge alene: «Det må skje en 

overgang til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima 

og miljø enn i dag. Et grønt skifte vil være krevende, men mulig. Det grønne skiftet må 

imidlertid være globalt» (Klima- og miljødepartementet, 2014b, s. 15).  

 Olje- og energidepartementet skriver at «Regjeringen vil forene Norges rolle som 

petroleumsprodusent og eksportør med ambisjonen om å være ledende i miljø- og 

klimapolitikken» (Olje- og energidepartementet, 2017, s. 15). Tidligere forskning har 
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problematisert hvordan Norge fremstilles som både lendende klimanasjon og en av verdens 

største olje- og gasseksportører (se f.eks.Naper, 2014; Rodriguez, 2018). Denne dualiteten er 

også noe som dukker opp i offentlige dokumenter i forbindelse med begrepet det grønne 

skiftet. Selv om olje og det grønne skiftet eller bærekraftig utvikling ikke alltid kobles opp 

mot hverandre i de offentlige dokumentene, blir det enkelte steder pekt på at dette skiftet må 

være basert på noe mer enn kun petroleumsbasert økonomi. Det blir pekt på at det i fremtiden 

vil bli «nødvendig med flere ben å stå på, og vi skal gjennomføre det grønne skiftet. 

(Utenriksdepartementet, 2014, s. 83). Klima- og miljødepartementet skriver i 2016 at det er 

trolig at produksjonen i petroleumsnæringen har passert toppen. Et grønt skifte vil også 

kunne endre rammene for næringslivet, spesielt for fossil energi:   
Lønnsomheten i norsk petroleumsvirksomhet vil også bli påvirket av den globale klimapolitikken. 
Oppfyllelsen av Parisavtalen vil føre til lavere etterspørsel etter fossil energi, og et press nedover på 
prisene. Økt konkurranse fra fornybare energikilder vil også påvirke petroleumsnæringen fremover 
(Klima- og miljødepartementet, 2016-2017, s. 12).  

 
Dette er også med på å underbygge at det er nødvendig med flere ben å stå på i årene som 

kommer, i møte med en usikker fremtid for norsk petroleumsnæring.  

 Også i medieanalysen ser man toposene kommunikasjon og definisjon i forbindelse 

med begrepet det grønne skiftet. Her blir et imidlertid brukt på en noe annerledes måte enn 

hos representantene fra oljebransjen. I mange artikler defineres ikke det grønne skiftet 

tydelig, men i artiklene hvor en definisjon er på plass dreier deg seg gjerne helt konkret om 

en endring fra en økonomi basert på olje, til en norsk økonomi basert på fornybare 

energikilder: «Regjeringen har satt det grønne skiftet høyt på sin dagsorden, med et uttalt 

ønske om å omstille norsk økonomi i en mer bærekraftig retning. På sikt skal det blant annet 

bety mindre fokus på olje og gass (...)» (Solås Suvatne, 2016). Man finner det også igjen i 

redaksjonelle kommentarer, som for eksempel: «Det har lenge vært snakk om det grønne 

skiftet og behovet for en omstilling fra olje til fornybar energi. Lite har likevel blitt gjort for å 

omforme festtaler til praktisk politikk» (Sterri, 2015). Eller i en reportasje om en grønn 

revolusjon i Tyskland, hvor journalisten skriver om tyske energiwende, som betegnes som 

«omleggingen til fornybar energi – det som i Norge kalles det grønne skiftet» (Brekke, 2015). 

Disse definisjonene er langt mer håndfaste enn definisjonene som blir gitt av studiens 

informanter, som skildret over.  
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4.2 Velferd/forhold 
Det materielle eller tematiske toposet velferd ble benyttet av samtlige informanter i denne 

studien. I intervjuene ble inntektene fra petroleumssektoren og den norske velferdsmodellen 

gjerne presentert som to uløselige tilknyttede størrelser. Det ble påpekt at informantene 

opplever at mange, spesielt unge, ikke er klar over hvor viktig petroleumsnæringen har vært – 

og fortsatt er – for den norske økonomien og for velferdsstaten. Kanskje tar man 

velferdsgodene i landet for gitt, lurte flere informanter på, «enten det er sykelønn eller noen 

av de andre tingene som vi holder oss med fordi vi har et så rikt samfunn. Men så svømmer 

vi jo i melk og honning. Vi ser ikke helt hvor godt vi har det» (Hansen, direktør for 

kommunikasjon og næringsliv i Norsk olje og gass, intervju, 14.10.2017). I intervjuene ble 

det ofte trukket frem hva som ville skjedd med den norske velferdsstaten om vi hadde sluttet 

med oljeproduksjon på norsk sokkel? Det ville medført utenkelige konsekvenser, mener 

informantene i denne studien.  

Velferdstoposet er noe informantene bruker i ulike grad, men i alle intervjuene kom 

det på et eller annet tidspunkt frem at oljen har en viktig rolle å spille for den norske 

økonomien. Én informant kalte industrien for «hovedlokomotivet for verdiskapingen i Norge 

nå i flere tiår» (Halvorsen, kommunikasjonssjef i Total, intervju, 5.1.2018). Flere andre tok 

opp hvor stor del av statsbudsjettets inntekter som kommer fra oljesektoren, og spurte om 

hvor man skulle hente disse pengene fra dersom de ikke skulle kommet fra olje- og 

gassindustrien.  

  

4.2.1 Forhold 
I forbindelse med det materielle toposet velferd blir det formelle toposet forhold brukt av 

informantene for å skape inferens (se figur 4.4 under). Mer spesifikt brukes forløper og 

konsekvens aktivt i argumentene. I denne typen argumentasjon etablerer retoren en årsak-

virkningskobling mellom den gitte situasjonen (forløper/årsak) og følgene, konsekvensene av 

denne. I tilfeller hvor mottaker er med på at denne koblingen virker logisk, vil dette være noe 

retoren kan benytte seg av i sine argumenter (Corbett & Connors, 1999, s. 104). I det aktuelle 

tilfellet er argumentet som følger: Hvis vi ikke har oljepenger blir det vanskelig å 

opprettholde velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Forløperen er «slutt på oljepenger» og 

konsekvensen er at en må kutte i velferden. Ofte er det et implisitt premiss som forblir usagt i 

denne typen argumentasjon. I dette tilfellet er det at Norge ikke har råd til å ha samme nivå 

av velferd uten inntektene fra petroleumsnæringen.  
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Figur 4.4: Oversikt over det materielle toposet velferd brukt i forbindelse med det formelle 

toposet forhold. 

 

Denne formen for «hvis A skjer, så følger B»-argumentasjon var noe som hyppig dukket opp 

under intervjuene. Denne formen for argumentasjon ser man for eksempel i utsagn som:  
Det er jo en kjensgjerning at inntektene i Statsbudsjettet kommer i stor del fra vår bransje, og om man 
ikke skal ha den bransjen som visse partier ønsker, så får det dramatiske konsekvenser, eller det må i 
hvert fall dekkes inn på en annen måte (Bakkevold, sjef for ytre miljø, Repsol, intervju 21.2.2018).  

 
Her trekkes Statsbudsjettet frem. Dette var det mange andre informanter som også pekte på, 

og som tallfestet hvor mye oljepenger vi bruker på å finansiere velferdsgodene vi har i Norge.  

Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og næringsliv i Norsk olje og gass er en av 

flere informanter som vektlegger at lønnsomheten er høyere i oljenæringen enn i andre 

sektorer. Han sier at det er ti ganger mer lønnsomhet i en arbeidsplass i oljenæringen, enn 

næringen som er nummer to på verdiskapingslisten, og legger til: «Det er mange ting her som 

gjør at Norge har veldig gode kort, men da må vi ikke sage av en av de viktigste grenene vi 

sitter på» (Hansen, intervju, 14.10.2017). Han sier videre at han tror det er et gap mellom 

forventningene folk har til velferdssamfunnet og hva man tror oljeinntektene bidrar med:  
Vi har jo en sjef her som har vært finansminister og han har lært oss om haikjeften som er en graf alle 
nye finansministre i finansdepartementet får møte. Det handler om at vi blir stadig flere eldre i Norge, 
vi lever lenger, og det betyr at vi koster mer. Samtidig så kommer inntektene fra olje og gass også til å 
falle, men det betyr at det blir et stadig større gap mellom det som er statens inntekter og det som er 
statens utgifter. Jo mer penger vi kan fylle på det fondet for å forsøke å redusere det gapet, jo lettere 
gjør vi jobben for nordmenn på litt lengre sikt. Så ser vi, vi har spurt folk tidligere om, tror du at norsk 
olje og gass kommer til å være viktig for norsk økonomi om ti år? Og så svarer veldig mange nei. Da 
tror vi det er et lite kunnskapsgap da, mellom det som er realitetene i økonomipolitikken og det man 
ønsker seg og det man tror (Hansen, direktør for kommunikasjon og næringsliv, intervju, 14.10.2017).  
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Denne formen for såkalt «ønsketenkning» er også andre informanter inne på. Mange 

vektlegger at velferden vi er vant med i Norge koster mye, og det vil være utfordrende å 

hente inn disse midlene på andre måter: 
Det grønne skiftet for meg betyr for at vi skal dreie verdens energibruk i mye større grad inn på 
energikilder som ikke bidrar til å skade vår klode. Det er på en måte det enkle utgangspunktet for meg. 
Men samtidig er jeg opptatt av at mine unger ikke bare skal ha en ren klode, jeg er òg opptatt av at de 
skal ha arbeid, jeg er opptatt av at de skal være med på å skape nye verdier og få til økonomisk vekst. 
Skal du skape arbeidsplasser så må du ha økonomisk vekst, det er en forutsetning. Jeg er opptatt av at 
når folk blir gamle, skal de ha gode sykehus, de skal ha gode gamlehjem, jeg er opptatt av at vi skal ha 
verdiskaping og vi skal ha gode skoler i dette landet, og olja er med på å sørge for dette. Og jeg har 
enda ikke klart å finne ett regnestykke som viser hvordan fornybare næringer skal kunne bidra her. 
Foreløpig så er det kun subsidiering vi driver på med innenfor de fornybare næringene. Der har vi òg 
en stor jobb å gjøre. Hvordan skal vi klare å få disse næringene lønnsomme? (Anonym informant, 
intervju, 29.1.2017).  

 
Den anonyme informanten snakker her om de nære tingene som er viktige for de fleste av 

oss: Om barns fremtid, arbeidsplasser, skoler, gamlehjem og helsetjenester. Disse 

velferdstjenestene og velferdsgodene er innvevd i vår doxa i Norge og i den norske 

samfunnsdebatten. Det er ingen som ikke ønsker at barna i Norge skal ha en god fremtid eller 

at man skal ha gode skoler. Alle ønsker å bli tatt vare på når de blir gamle og at man skal ha 

trygge og solide helsetilbud. Dette er et viktig grep da det knytter de nære tingene og 

identifikasjon – utfordringene den anonyme informanten tar opp er noe alle kan kjenne seg 

igjen i. Hva blir da oljebransjens bidrag her? Jo, uten de enorme inntektene vi genererer fra 

petroleumsnæringen, blir det vanskelig å opprettholde og videreutvikle de velferdsgodene vi 

er blitt vant til her i landet. Dermed blir olje og velferd presentert som to størrelser som 

henger tett sammen. Det blir videre pekt på at å opprette velferdsmodellen «uten å ha noen 

gode alternativer til hvordan man skal gjøre det. Så har man et kjempeproblem» (Anonym 

informant, intervju 29.1.2018). Her blir gjerne andre alternativer til hvordan en skal 

finansiere velferdsgodene i Norge avfeiet som urealistiske alternativer. En måte informantene 

gjør dette på er ved å diskreditere alternativene til inntektene fra olje- og gassnæringen:  
Det er kommet opp en masse sånne, altså jeg sier idiotiske sammenligninger. Idiotiske forsøk på å si at 
det er dette vi skal leve av i stedet for olje og gass. Men det er ingenting som skaper de inntektene, det 
ser du hvis du ser på hvor mye inntekter det er, to-tre ganger mer inntekter per ansatt i olje og gass enn 
det er per ansatt i andre næringer” (Hjertvik, kommunikasjonssjef i DEA, intervju, 31.1.2018).  
 

Her peker Hjertvik på at en arbeidsplass i oljebransjen skaper større inntekter enn i andre 

bransjer. Dette er selvfølgelig viktig, men det kunne like gjerne blitt lagt vekt på andre 

aspekter enn det rent økonomiske, som for eksempel hva en arbeidsplass i en barnehage eller 

i skolevesenet skaper av verdier og kunnskap i samfunnet. Andre informanter peker på at det 

ikke finnes noen «ny» olje som kan erstatte inntektene vi er vant med i dag, og følgelig blir 
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det vanskelig å finne denne store inntektskilden i andre bransjer. På denne måten blir 

alternativer avfeide som urealistiske: 
For Norge hvert fall, for Norge sin del, så er olje og gass ekstremt viktig. Sånn er det bare. Og vi kan, 
vi produserer en vare som det er behov for, og mye av det er bra. Den forståelsen mangler ute. Og det 
kan vi kanskje ta skyld i selv. Som industri, at vi ikke har vært flinke nok til å formidle det (...) Altså 
reflekterer kanskje ikke over at sykehus er gratis, sånn er det bare. Skole er gratis fordi vi har råd til 
det. Det bare er det, det har blitt en del av livet. Og en ser ikke at man må ha de inntektene (Hjertvik, 
kommunikasjonssjef i DEA, intervju, 31.1.2018) 
 

Hjertvik peker på at det kanskje mangler en forståelse for koblingen mellom den norske 

velferden og inntektene fra oljebransjen. Det finnes selvfølgelig en rekke mottopos som 

utfordrer dette synet, og man kunne for eksempel vist til våre nordiske naboland som også 

opererer med velferdsmodeller – dog uten oljeinntekter. Informantene ble utfordret på 

alternativer, men i møte med dette kaller de miljøsidens argumenter en «mangel på realisme», 

avfeier de og diskrediterer de alternativer til et velferdssamfunn som ikke baseres på inntekter 

fra petroleumsnæringen. Her peker en anonym informant på at en må ha flere tanker i hodet 

samtidig, men at man ikke kan slutte å tjene penger mens man venter på at de grønne 

løsningene skal bli lønnsomme: 
også kan man si at velferdsstaten i Norge er for avhengig av inntektene fra olje og gass og vi må ha flere 
ben å stå på. Ja, det må helt sikkert ha, det er helt riktig. Og det er fint at politikerne forbereder oss på det. 
Men vi kan ikke slutte å tjene penger i mellomtiden. Hvis vi gjør det, så har det hvert fall noen alvorlige 
konsekvenser. Og da må vi være åpne på det. Og med en aldrende befolkning som trenger stadig mer hjelp, 
så blir dette landet dyrt å drive. (...) sånn at man bør heie på industrien som den er og si at ja, men dere må 
bli stadig grønnere og levere mer effektivt og alt det er helt greit, og så må man jo heie på annen industri 
som kan komme etter eller samtidig og bidra til nye løsninger på andre områder (intervju, 7.2.2018).  

 
Også i de offentlige dokumentene om er undersøkt i denne studien brukes det gjerne andre 

ord og uttrykk når en snakker om det grønne skiftet.  Også her gjør velferdstoposet seg 

gjeldende. Blant annet blir det trukket frem at Norge må bli et «lavutslipssamfunn, ikke et 

lavinntektssamfunn» (Se blant annet Finansdepartementet, 2017, s. 95). Her pekes det på 

muligheter som ligger i det grønne skiftet for vekst, velstand og et fremtidig velferdssamfunn. 

Det blir understreket at lave utslipper og lave inntekter ikke trenger å henge sammen – her 

må en utnytte mulighetene som finnes i det grønne skiftet (Klima- og miljødepartementet, 

2016-2017, s. 40).  

 I medieanalysen finner man også igjen samme topos, som for eksempel når 

statsminister Erna Solberg i en kronikk skriver om at Norge gjennomfører et «grønt skifte der 

vi reduserer klimagassutslippene samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser» (Solberg, 2017). 

Vi finner det også igjen i kronikker skrevet av oljebransjen, som for eksempel i en kronikk 

skrevet av Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass: «Hvis 

man skal få en hel verden med på det grønne skiftet, må det skje til lavest mulig kostnad, med 
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lavest mulig velferdstap» (Schjøtt-Pedersen, 2016). Videre i Solbergs kronikk legges det vekt 

på at det grønne skiftet også skal skape verdier, og dette er noe teknologiske muligheter vil 

kunne hjelpe oss med. Dette vil jeg utdype nærmere i neste materielle topos, som handler om 

teknologi.  

 

4.3 Teknologi/forhold-omstendigheter 
Det tematiske toposet teknologi var noe samtlige informanter i denne studien viet mye tid til å 

snakke om. Informantenes hovedargument handlet i denne forbindelse om at de mener de 

teknologiske løsningene som er under utvikling vil gjøre at vi i fremtiden klarer å nå 

klimamålene verden har satt seg samtidig som man leverer den energien verden trenger. 

Denne utviklingen er det petroleumsnæringen som vil drive fremover, mener informantene.  

Oljeselskapene må følgelig være en del av løsningen og det grønne skiftet. Det blir risset opp 

en del framtidsscenarioer om hva som er mulig og hva som ikke vil være en mulig del av 

fremtiden. Her mener informantene at oljebransjen vil være en sentral aktør i å stake ut veien 

videre: 
Teknologien, kunnskapen, folka og kapitalen. Det at Statoil nå øker andelen investeringer i fornybar – det 
gjør de ikke for å sminke brura, de gjør det fordi de tror de kan tjene penger på det. (...) Det er ingen andre 
næringer som har den kompetansen, og det er den kompetansen, det er den teknologien, og det er den 
kapitalen vi kommer til å trenge for å finne disse løsningene (Hansen, direktør for samfunnskontakt og 
næringsliv i Norsk olje og gass, intervju, 14.10.2017).  
 

Oljeselskapene har kapital, de har mannskapet og de har kunnskapen som skal til for å bringe 

verden over i det grønne skiftet, og dette er med på å legitimeres oljevirksomheten. Dette er 

også noe andre informanter er inne på, og peker på at oljenæringen er i en unik posisjon som 

kan bringe frem nye løsninger: «Vi jobber på forskningssiden veldig intenst nå som industri 

for å finne nye løsninger og det tror jeg er helt nødvendig for å innfri ambisjonene og 

målene» (Anonym informant 2, intervju, 7.2.2018).  

 Informantene i denne studien (med unntak av én outlier) er enig med FNs klimapanel 

om at klimaendringer er menneskeskapte, og ser at fossil energi er klimaforurensende. Like 

fullt mener de at utvinning av fossil energi (olje og gass, ikke kull), er forenelig med målene 

verden har satt seg for reduksjon av klimagassutslipp. Hovedargumentet innen toposet om 

teknologi kan dermed oppsummeres slik: Ja, olje- og gassnæringen slipper ut store mengder 

CO2, men det er hos oss vi finner løsningene for fremtiden, for klimautfordringene vi i 

fellesskap står overfor.  

 Innenfor det tematiske toposet teknologi benyttes det i all hovedsak to ulike former 

for inferens: toposene forhold og omstendigheter. Forhold brukes som formelt premiss for det 
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materielle toposet teknologi for å illustrere førløper-konsekvens-argumentasjon i forbindelse 

med teknologiske nyvinninger som kan være gunstige for klimaet. Omstendigheter brukes 

som formelt premiss for å underbygge konklusjonen om olje- og gassnæringen som en del av 

fremtiden, hvor man ikke må velge mellom olje eller fornybar energi, her vil det være rom 

for begge deler. Under vil det bli gått gjennom disse to.  

 

4.3.1 Forhold 
Det formelle toposet forhold brukes sammen med det materielle toposet teknologi som 

grunnlag for en argumentasjon om forløper og konsekvens. Det grønne skiftet vil ikke kunne 

skje uten oljebransjens teknologiske bidrag, argumenteres det for (se figur 4.5). Som 

Hjertvik, kommunikasjonssjef i Total, argumenter for, finnes det ikke noen annen løsning enn 

denne: 
Altså oljebransjen er en del av det totale bildet, altså vi produserer energi, vi produserer et produkt som 
det faktisk er behov for per nå. Ja, vi står for ganske mye utslipp på sokkelen, men samtidig så gjør vi 
veldig mye for å få ned de utslippene. Vi har hodene, vi har kompetansen hos oss som stort sett er 
partner på felt, så har vi òg kjørt prosjekter for å se ok, hvordan kan vi få partnerne våre til å få ned 
utslippene på de feltene vi er en del av. Skal vi bruke ny teknologi, hvor kan vi utfordre operatørene på 
feltene i forhold til energibruk. Så selskapene må være en del av det [det grønne skiftet], oljeselskapene 
må være en del av det. For oss er det ikke noe alternativ. Du kan kutte ut all oljeproduksjon, så ser du 
hvor det tar oss (Hjertvik, kommunikasjonssjef i Total, intervju, 31.1.2018).  

  
Her anerkjenner han at bransjen bidrar til de totale utslippene, men peker samtidig på at det 

gjøres tiltak for å forbedre denne situasjonen og for å redusere utslippene på norsk sokkel. Å 

kutte ut olje- og gassproduksjonen er ikke et alternativ her. Andre løsninger og alternativer til 

olje og gass blir ganske enkelt avfeid. De blir sett på som urealistiske per dags dato. Flere av 

informantene trekker frem at de ønsker seg nye løsninger og mer bruk og utvinning av 

fornybar energi, men enn så lenge til olje og gass være viktig i flere tiår frem i tid.  

Her kunne en sett for seg at kritikere utfordret bransjen på tidsperspektivet. Bransjen 

snakker varmt om endringer og slår fast at verden er i endring og at dette vil ha konsekvenser 

for energikonsum og for olje- og gasselskapene. Men hvilken rolle vil de ta? De sier at det 

grønne skiftet ikke kan bety en styrt avvikling av bransjen. Det er like fullt aldri noen som 

snakker om en nedtrapping eller nedlegging av bransjen. Det er stort sett snakk om å fortsette 

driften, øke leting, men på nye måter, gjerne med ny teknologi. En kan spørre seg selv da, 

hvilken endring er det dette vil medføre, og hvor lang tid vil en eventuell endring ta så lenge 

det er såpass sterk profitt i sektoren? I intervjuene blir det aldri snakk om utfasing, kun 

eventuelt at man skal gjøre begge deler samtidig og at det vil være rom for olje og gass også i 

et framtidsscenario.  
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Figur 4.5: Oversikt over det materielle toposet teknologi brukt i forbindelse med det formelle 

toposet forhold. 

 

Informantene ble spurt om det vil være rom for olje og gass i henhold til Parisavtalens mål 

om å holde klodens oppvarming godt under to grader celsius. Det er rapporter som tyder på at 

det vil være vanskelig å få til med dagens produksjon av fossile brensler (McKinnon, 2017). 

Informantene viste til det internasjonale energibyrået IEAs og andres beregninger som viser 

at dette er mulig. Formålet med denne studien er ikke å gå inn i en faglig debatt om 

utslippstall, men det er like fullt interessant at informantene avviste at det å kutte ut 

produksjon kunne være en mulighet.  

 

4.3.2 Omstendigheter 
Det formelle toposet omstendigheter dreier seg som nevnt i kapittel to om det mulige og det 

umulige, samt og fremtidige og tidligere fakta. Ved å bruke dette toposet kan retoren vise 

resultater av foreslåtte alternativer for handling eller fravær av en bestemt handling (Corbett 

& Connors, 1999). Når det er snakk om fremtidsperspektiver vil man ikke nødvendigvis 

kunne snakke om fakta, påpeker Corbett og Connors. Dermed snakker retoren heller gjerne 

om sannsynlighet for noe i en gitt situasjon i fremtiden (ibid.). Dette er noe man ser tydelig i 

argumentasjonen oljebransjen bruker i forbindelse med omstendigheter som inferens i møte 

med diskursen om det grønne skiftet.   

I forbindelse med det materielle toposet teknologi brukes omstendighetstoposet her 

for å vise frem hvordan vi ikke trenger enten olje eller fornybar næring, men begge deler (se 

figur 4.6). Dette henger også sammen med punkt 4.4, som jeg vi komme tilbake til.  
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Figur 4.6: Oversikt over det materielle toposet teknologi brukt i forbindelse med det formelle 

toposet omstendigheter. 

 

Informantene legger vekt på at verden er i endring, og at det er ingen som har fasiten for 

hvordan verden eller energimiksen kommer til å se ut i fremtiden: «Verden kommer til å se 

helt annerledes ut om 50 år enn hva den gjør i dag. Jeg tror nok at vi vil se teknologiske 

skifter som vi ikke kan forestille oss» (Hjertvik, kommunikasjonssjef i DEA, intervju, 

31.1.2018). I denne omskiftelige verden er det nødvendig med teknologiske fremskritt for å 

komme frem til de gode løsningene, argumenterer informantene. Her mener de at bransjen 

spiller en viktig rolle:  
Vi ønsker å bruke teknologi, vi ønsker å tenke innovativt for å på en måte klare å løse det 
energibehovet som samfunnet vil ha i dag, om 20 år, 30 åer, 40 år. Så er det sånn at ingen veit jo helt 
hvordan det samfunnet vil se ut, men Repsol som selskap mener at ved å bruke den kompetansen som 
vi har gjør oss i stand til å kunne være en viktig bidragsyter og leverandør av energi også i fremtiden 
(Foldnes, kommunikasjonssjef i Repsol, intervju, 21.2.2018).  
 

Argumentasjonen går dermed ut på at omstendighetene ikke byr på et enten-eller alternativ. 

Man skal ikke enten ha fossile brensler eller fornybare energikilder, men vi må ha begge 

deler. Her må man ha flere tanker i hodet på samme tid. Dette er noe mange av informantene 

er inne på:  
Den nye oljen finnes ikke. Det er ikke sånn at vi skal slutte med olje og gass og begynne med noe 
annet. Vi skal gjøre begge deler. Jeg mener at vi skal holde på med olje og gass fordi vi gjør, det er 
ekstremt mange gode argumenter for at Norge skal drive med det. Og i et samfunnsperspektiv er det 
viktigste klima og penger. Men så må vi drive med masse andre ting også der vi kan utnytte den 
teknologien, de fortrinnene Norge har. Men det er ikke sånn at vi skal velge enten eller (Hansen, 
direktør for kommunikasjon og næringsliv, intervju, 14.10.2017).  
 

Her bruker Hansen i Norsk olje og gass toposet omstendigheter for å vise at den foreslåtte 

handlingen (fortsatt olje- og gassvirksomhet) vil kunne føre til de ønskede resultatene (bedre 
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klimaregnskap). Hansen benytter seg av inferens om det mulige og det umulige (Corbett & 

Connors, 1999, s. 108). Dette kan være et nyttig topos for å overbevise om en handling.  

 Omstendighetstoposet åpner også opp for argumentasjon om teknologioverføring fra 

petroleumsnæringen til andre næringer. Her snakker man om fremtidsperspektiver, og spiller 

på sannsynligheten for at man kan nyttiggjøre seg av teknologi og kunnskap overført til 

fornybarsektoren. Hva oljebransjen gjør vil kunne skape positive ringvirkninger for en rekke 

andre sektorer, mener informantene. Flere av informantene peker på at utvinning av grønne 

løsninger skjer i petroleumssektoren, og at «Norge på mange vis fungerer som en 

pilotnasjon» (Halvorsen, kommunikasjonssjef i Total, intervju, 5.1.2018). Denne 

pilotnasjonen kan verden se til, og her har Norge en unik posisjon til å bli ledende. Her blir 

spesielt elektrifiseringen av bilparken (og av norske oljeplattformer) trukket frem. Gjennom 

teknologioverføringen vil olje- og gassnæringen kunne utgjøre en forskjell i årene som 

kommer, mener informantene: 
Olje- og gassvirksomheten som en viktig næring for landet har drevet fram nye løsninger som ganger 
samfunnet og som gagner andre virksomheter enn vår egen. Og det er òg noe som vi ser Total er 
opptatt av i det store bildet, altså globalt, og prøver å gjøre en positiv forskjell, en positiv 
samfunnsforskjell gjennom teknologioverføringer (Halvorsen, kommunikasjonssjef i Total, intervju, 
5.1.2018).  

 
De ulike olje- og gasselskapene som informantene i denne studien representerer er i ulik grad 

involvert i fornybarprosjekter. Mens selskaper som Equinor (tidligere Statoil) kaller seg for et 

bredt energiselskap, er det andre informanter som peker på at de «kommer aldri til å ha en 

fornybarportefølje» (Anonym informant 2, intervju 7.2.2018). Uavhengig av investeringer i 

fornybar peker de fleste informanter på at de bidrar til klimaløsninger gjennom teknologien: 
bidrar til teknologiske løsninger fordi vår konkurransekraft ligger jo i å være stadig i endring og finne 
stadig nye og bedre løsninger. Og det har jo også positive sider for miljøet. Så den dagen vi slutter å 
være innovative og slutter å ha evne til å omstille oss, så er vi døde på norsk sokkel (intervju, 
7.2.2018).  

 
Informanten peker videre på at oljeselskapet mener det vil være minst to generasjoner til hvor 

vi fortsatt opplever en stor etterspørsel etter olje gass. Vedkommende sier vider at: «Så kan 

man jo håpe at det blir noe teknologiske gjennombrudd som gjør at vi tar feil og at dette går 

raskere (...)» (intervju, 7.2.2018). Realisme-argumentet kommer sterkt inn her. I 

oljeindustrien har man en god margin som gjør at det vil være mulig å jobbe frem 

teknologiske løsninger. Som mange av informantene selv trekker frem har bransjen 

kompetanse, teknologi og kapital til å jobbe frem nye løsninger. Dette kan man bruke også på 

fornybarsiden ettersom det er «kompatible kompetanseområder som fornybar energi kan ha 
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glede av» (intervju, 7.2.2018). Hun, og en rekke av de andre informantene i studien, legger 

vekt på at det i oljebransjen forskes på morgendagens løsninger.  

Teknologi er også noe som hyppig tas opp i de offentlige dokumentene når begrepet 

det grønne skiftet løftes frem. Det trekkes frem at industrien vil ha en rolle i det grønne 

skiftet og at teknologi og kompetanseoverføring blir viktig (Nærings- og 

fiskeridepartementet, 2017, s. 249), og at «For å omstille Norge i retning av et 

lavutslippssamfunn satser regjeringen på innovasjon og kompetanse» (ibid.).  
Teknologisk utvikling og endringer i etterspørsels- og konkurranseforhold hjemme og ute vil stille krav 
til økonomiens evne til omstilling også i fremtiden. Det grønne skiftet er i gang, og innebærer krav til 
samarbeid mellom næringsliv, forsknings- og undervisningssektoren og myndigheter. Aktiviteten i 
petroleumssektoren vil etter hvert avta i betydning i norsk økonomi. En effektiv og omstillingsdyktig 
økonomi er derfor fortsatt en forutsetning for varig høy verdiskaping (Utenriksdepartementet, 2014, s. 
17).  

 
Et grønt skifte blir trukket frem som noe som vil endre rammebetingelser, spesielt for 

petroleumsindustrien (Klima- ogmiljødepartementet, 2016-2017). Og videre: «Norges 

økonomiske muligheter ligger i å utnytte ny kunnskap og ny teknologi bedre og raskere enn 

landene rundt oss» (Klima- og miljødepartementet, 2016-2017, s. 12) 
Ny teknologi og nye løsninger medvirker også til å gjøre petroleumsvirksomheten stadig mer miljøvennlig. 
Satsning på forskning og teknologiutvikling er sentralt for at Norge skal ha en effektiv og miljøvennlig 
forvaltning av energi- og petroleumsressursene. Parisavtalen og dens beslutninger seg i en retning der 
lavutslippsløsninger vil spille en viktigere rolle. Norge arbeider for ren produksjon og bruk av energi (Olje- 
og energidepartementet, 2017, s. 15) 

 
Også i medieanalysen gjør teknologitoposet seg gjeldende, som for eksempel når Schjøtt-

Pedersen i Norsk olje og gass skriver om klimaløsninger som er laget for norsk sokkel vil 

kunne eksporteres til andre bransjer og andre land: «Slik vil effekten av teknologiutviklingen 

overstige det som gjøres på norsk sokkel. Bortfall av denne næringen vil gå på bekostning v 

utvikling av teknologier som vil komme det grønne skiftet til gode» (Schjøtt-Pedersen, 2016). 

Her kan en se for seg en rekke mottopos kritikere ville tatt i bruk, og en kan spørre seg om 

det er forenelig med en miljøvennlig petroleumsvirksomhet og målene i Parisavtalen. Det er 

interessant å merke seg at de samme argumentene og toposene brukes her av både 

oljebransjen og i de offentlige dokumentene om det grønne skiftet.  

 

4.4 Energisystemer/sammenlikning-forhold-

omstendigheter 
Et fjerde og siste topos som går igjen i datamaterialet er det tematiske toposet som her kalles 

energisystemer. De tematiske toposene som er pekt ut i denne studien brukes ikke fordi de i 
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seg selv «passer» til saken – en rekke andre materielle topos kunne blitt benyttet av 

informantene. Toposene velges fordi retoren tilpasser saken utfra formålet. På denne måten 

tilpasses saken faktuelt, mens den også styres relasjonelt gjennom inferens (Gabrielsen, 2008, 

s. 150). Det er denne prosessen Gabrielsen kaller å sette ønsket topos, og dette gjør 

informantene bevisst eller ubevisst med de tematiske toposene som er pekt ut i studien, også 

toposet energisystemer. Dette toposet dreier seg om tilgang på energi og globale strukturer 

som spiller inn på energimarkedet. Under vil jeg først gjøre rede for hva som legges i dette 

materielle toposet, før jeg knytter det opp mot de formelle toposene sammenlikning, forhold 

og omstendigheter.  

 Informantene jeg intervjuet i denne studien snakket om at stadig flere mennesker får 

bedre levevilkår her i verden, og at dette medfører en økt levestandard. En økt levestandard er 

mer energikrevende enn en dårligere levestandard. Informantene tar opp ulike 

problemstillinger knyttet til at verden er i vekst og at den stadige økende befolkningsveksten 

gjør at verden kommer til å trenge stadig mer energi i årene som kommer. Hvor skal man få 

denne energien fra? Det finnes ikke nok fornybar energi per dags dato til å mette dette 

behovet, forteller informantene. Dermed må man finne løsninger andre steder. Equinor, 

tidligere Statoil, er blant energiselskapene som de siste årene har satset på fornybar energi i 

tillegg til fossil energi. Selskapet har skilt ut forbybarporteføljen som en egen del av 

selskapet. Knut Rostad beskriver prosessen slik:  
Det var i 2015 at vi opprettet det forretningsområdet som nå heter nye energiløsninger. Så ved å gjøre 
det, opprette et eget forretningsområde, så løfter du fornybarsatsningen opp i konsernledelsen. Og du 
får en helt annen målsetning på hvordan vi skal vokse og hvor store vi skal bli. Grunnen til at vi gjorde 
det, var at vi ser at verden er nødt til å redusere utslippene. Vi står i et paradoks der det er behov for 
mer energi samtidig som man må redusere utslippene (Rostad, intervju, 12.1.2018).  
 

Informantene vektlegger gjerne at det ikke dreier seg om en enten eller-tankegang, her må det 

være rom for både fossile brensler og fornybar energi: Vi skal ha to tanker i hodet samtidig 

og få til begge deler, argumenterer de for. Fornybar energi er på vei opp, men det finnes ikke 

nok energi for å mette det stadig voksende energimarkedet. Per dags dato må vi derfor 

operere med begge deler, forteller informantene. De mener Norge vil spille en viktig rolle i 

dette globale bildet. Norge som satser tungt på fornybar energi vil ha en funksjon som 

veiviser eller pilotnasjon i den sammenheng. Her finnes det en overlapping mellom det 

tematiske toposet teknologi, som beskrevet overfor. Informantene mener at teknologiske 

løsninger innen fornybar energi vil være viktig i årene som kommer. Samtidig må vi også 

produsere olje og gass med lave utslipp under produksjonen.  
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4.4.1 Sammenlikning 
Sammenlikningstoposet dreier seg om likhet, ulikhet og grad (Corbett & Connors, 1999). 

Den retoriske bruken av likhet er noe man finner igjen i nær sagt alle induktive argumenter 

og analogier. I en induksjon bruker man observerte fellestrekk mellom tilfeller av en bestemt 

sak, og deretter skaper man en inferens om hva som vil skje videre (ibid., s. 93). Dette er noe 

ofte gjøres ved bruk av et eksempel. Grad i forbindelse med det formelle toposet 

sammenlikning kan være nyttig om en forsøker å overbevise noen eller få noen til å akseptere 

noe. Når informantene snakker om energisystemer og et økende behov for energi på 

verdensbasis kan man si at de søker å overbevise om at valget mellom fossil og fornybar 

energi ikke er sort hvitt. Her er valget satt på spissen mellom «a greater evil and a lesser evil» 

(Corbett & Connors, 1999, s. 97). I spørsmål hvor det kan være aktuelt å bruke denne typen 

inferens er det sjelden enkle svar, men heller rom for subjektive meninger om nettopp grad. 

Informantene legger ikke skjul på at utvinning av olje og gass er ressurskrevende, også når 

det gjelder forurensning. Samtlige informanter med unntak av én anerkjenner at vi har behov 

for å redusere klimagassutslipp og at fossile brensler er med på å øke verdens utslipp. 

Samtidig peker de også på at vi i dag dessverre ikke har mulighet til å kutte ut olje og gass, 

men må ha to tanker i hodet samtidig:  
Jeg tror det er mange ulike definisjoner av det grønne skiftet. Og vi har vært inne på hvorfor er debatten 
sånn som den er, og jeg tror debatten veldig ofte blir en svart-hvitt diskusjon. Olje og gass eller fornybar. 
Grønt skifte eller olje og gass. Det tror jeg bidrar til en dårligere debatt. Og jeg tror hvert fall ikke det bidrar 
til at vi løser de felles utfordringene vi er enige om, nemlig at vi må få redusert utslippene av klimagasser 
for å komme oss ned i den globale temperaturøkningen. Så i den grad det grønne skiftet har bidratt til å 
fordumme den diskusjonen, så er det et dårlig begrep. Men så er det et godt begrep fordi det minner oss på 
den utfordringen vi har. Men jeg føler meg hvert fall helt overbevist om at olje- og gassnæringa kommer til 
å være en del av de aller, aller viktigste forutsetningene for at vi oppnår det grønne skiftet (Hansen, intervju 
14.10.2017) 
  

Hansen i Norsk olje og gass sier at olje- og gassektoren vil være en forutsetning for 

gjennomføringen av det grønne skiftet. Denne «både òg»-tankegangen finner man gjenklang i 

også hos andre informanter i studien:  
Vi har et ansvar som henger på oss, å være med på å bidra til å få til endring. Det betyr ikke en styrt 
avvikling av oss selv som produsenter, det kan vi ikke gjøre. Men vi kan bidra til en dreining over tid og vi 
kan ha langsiktige ambisjoner om å påvirke energimiksen i en miljømessig gunstig retning. Og det er et løp 
som Total er seg bevisst og hvor det òg er konkrete bevis for at Total har tatt en del steg (Halvorsen, 
kommunikasjonssjef i Total, intervju, 5.1.2018). 

 
Halvorsen i Total peker her på en viktig nyanse: Han ønsker seg en dreining over tid mot en 

mer miljøvennlig energimiks, men ingen styrt avvikling av bransjen, som enkelte kritikere 

ønsker seg. Mens noen kritikere og forskere vil hevde det ikke er rom for mer olje og gass om 

vi skal nå målene vi har satt oss (Down & Erickson, 2017), mener informantene i denne 
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studien at det vil være rom for dette. For å underbygge denne konklusjonen bruker de 

sammenlikning som inferens (se figur 4.7 under).  

 

 
Figur 4.7: Oversikt over det materielle toposet energisystemer brukt i forbindelse med det 

formelle toposet sammenlikning. 

 

4.4.2 Forhold 
Det formelle toposet forhold dreier seg om årsak og virkning, om forløper og konsekvens, om 

forskjeller og motsetninger. Argumentene brukt i forbindelse med dette toposet dreier seg 

gjerne om hva konsekvensene blir i en gitt situasjon. En vanlig strategi i denne typen 

argumenterer er å argumentere fra effekten og tilbake til årsaken eller motsatt (Corbett & 

Connors, 1999, s. 102).  

 En måte informantene i denne studien bruker toposet forhold på i forbindelse med det 

materielle toposet energisystemer, er ved å snakke om konsekvensene ved å kutte ut norsk 

olje og gass til Europa. Norge dekker i dag om lag 25 prosent av Europas gassbehov. I 2017 

eksporterte Norge 117,4 milliarder kubikkmeter gass til Europa, viser tall fra Gassco, det 

statlige aksjeselskapet som har ansvaret for transport fra gass fra norsk sokkel (Gassco, 

2018). Et av landene som kjøper norsk gass, er Storbritannia. Om lag 9 prosent av den norske 

gassen som ble eksportert i 2017 var til Storbritannia (Petroleum, 2018). Informantene bruker 

forhold som inferens når de peker på mulige konsekvenser for hva som ville skjedd dersom 

en kuttet gasslinje til Storbritannia og Europa:  
Vi kan kutte ut all olje- og gassproduksjon, så ser man hvor det tar oss. Kutter vi norsk gassproduksjon til 
Storbritannia, så mister de 30-40 prosent av sin gass. Hva skal de gjøre da? Skal de fyre opp med kull? Det 
var mye skryt her i fjor om at Storbritannia hadde klart seg én dag uten kull, første gang siden den 
industrielle revolusjon startet. Og det var jo gassen sin skyld. Det var da de fikk gass, og da har de i tillegg 
rigget opp med sol og vind. Som gjør at det er mulig. Fjerner du gassen, så har du ikke sjans (Hjertvik, 
kommunikasjonssjef i DEA, intervju, 31.1.2018).  
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Her peker Hjertvik i DEA på at reduksjon eller kutt i den norske gassproduksjonen vil ha 

store konsekvenser for utslippene på kontinentet i Europa. Han argumenterer som flere av de 

andre informantene i denne studien for at økt bruk av gass vil føre til redusert bruk av kull i 

Europa. Kull er mer forurensende enn olje og langt mer forurensende enn gass, og gass vil 

dermed være et godt alternativ for Europa, mener informantene. At det finnes utregninger 

som viser at det ikke er sikkert at den norske gassen vil erstatte kull i Europa, men heller kun 

legges på toppen av det allerede eksisterende energiforbruket, er noe som ikke vektlegges i 

denne typen argumenter (Down & Erickson, 2017; Fæhn et al., 2018; Sæther, 2017).  

Et realisme-perspektiv gjør seg svært gjeldende i forbindelse med toposet 

energisystemer. Det er urealistisk å tro at andre energiformer vil kunne erstatte olje og gass 

med det første, mener informantene. De andre løsningene blir beskrevet som viktige og på 

vei opp, men like fullt som ikke-fullverdige erstatninger til fossil energi: 
Fordi verdens energisystemer er så enormt store vil det ta tid å erstatte det med fornybart eller at 
energieffektiviseringen klarer å ta igjen en del av det. Så av den grunn vil det være behov for olje og 
gass i mange år til. Og vi ser jo faktisk at gass for eksempel i UK som avvikler kullkraftverk og 
erstatter det med gass, reduserer sine nasjonale utslipp. Så bildet er ikke, altså ... Verden er sjelden 
svart hvitt, det er nyanser av grått. Og vi ser at det fortsatt bygges ut mye kull både i India og Kina. Så, 
parallelt med at det gjøres mye annet på fornybart, så er det en dualitet her som er litt vanskelig å få 
hodet sitt rundt. Men sånn ser det altså ut. Og de fleste prognoser tilsier at det vil være behov for mye 
olje og gass fremover. Og da er det viktig at vi produserer det med så lave utslipp som vi kan (Rostad, 
intervju 12.1.2018).  

 
Dette er noe som går igjen hos en rekke av informantene, som for eksempel Tommy Hansen i 

Norsk olje og gass som sier at «Sånn i realiteten, så er det ikke noe annet alternativ for 

Europa i dag enn kull. Så skal du huske på at én ting er politiske ambisjoner om å få til dette, 

noe annet er markedsmekanismene som er helt ekstremt viktig» (Hansen, intervju, 

14.10.2017). Han peker videre på at fornybare energikilder er avhengige av subsidier, mens 

kull fortsatt er et billig alternativ i mange land. Dette perspektivet, og dette toposet, finner vi 

også igjen i medieanalysen. Til Stavanger Aftenblad sier Tommy Hansen i Norsk olje og gass 

at «Det kan synes som om noen har lurt folket, og det er i alle fall ikke oss. Ingen av verdens 

eksperter tror det grønne skiftet vi ta så kort tid som 20 år, tvert imot er anslaget et behov for 

omtrent en tredel olje og gass i energimiksen så sent som i 2050» (Kongsnes, 2015).  

 Under det formelle toposet energisystemet hører også argumentet om ren norsk olje 

til. Det blir hevdet at norsk olje er produsert på en renere og mindre forurensende måte enn 

hos konkurrenter i andre land. I et globalt perspektiv er det derfor bedre om oljen og gassen 

kommer fra Norge, fremfor andre land, sier informantene.  
Det viktigste er at det er en veldig stor andel, selv i 2050, kommer til å være olje og gass. Da er det ikke 
et spørsmål om det skal være olje og gass, men det er et spørsmål om hvem som skal produsere den 
oljen og gassen som verden kommer til å trenge i 2050, 2060, 2070. Om du spør meg om vi har olje og 
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gass om 100 år eller 200 år, ja, da er også jeg veldig usikker på om vi kommer til å ha det. (...) 
Spørsmålet er jo hvem som skal produsere oljen og gassen. Jeg tror den som skal produsere, det 
kommer til å være to kriterier: Den som gjør det billigst, og den som gjør det med de laveste 
karbonutslippene. Eller klimagassutslippene for å være mer presis (Hansen, intervju, 14.10.2017).  

 
I denne konkurransen vil Norge komme godt ut, mener informantene. Dermed vil Norge være 

godt rustet til å være oljeeksportør i mange år fremover. På denne måten mener også 

informantene at Norge er med på å redusere verdens karbonavtrykk. Ved å benytte seg av 

norsk olje og gass kan man redusere de europeiske utslippene:  
Jeg har tro på at når du sender norsk naturgass ned til Europa, bidrar det til utslippskutt. Hadde ikke 
Norge eksportert naturgass, måtte Europa erstattes gassen med andre energikilder, og vi vet alle at det 
ville ikke vært sol og vind, i alle fall ikke i dag. Og da tror jeg at Norge kan spille en veldig viktig rolle 
i å holde utslippene nede og kanskje til og bidra til å redusere dem (Anonym informant, intervju, 
29.01.2018).  
 

Informanten peker videre på at «det å fjerne den reneste og den sikreste produsenten som du 

har i verdenssammenheng, det gir ingen mening» og at dette kun hadde ført til at andre tar 

over, øker sin produksjon og går inn i markedet for å fylle det Norge leverer i dag.  

Informantene ble spurt om det er forenelig å drive med olje- og gassvirksomhet om 

man skal nå målene satt i Parisavtalen. Informantene mener det er mulig å utvinne mer olje 

og gass samtidig som man holder den globale temperaturøkningen godt under to grader 

celsius, som fastsatt i Parisavtalen (Wang-Naveen, 2015). Det er en rekke 

forskningsrapporter som har pekt på vanskelighetene ved dette, både hva angår Norge som 

oljenasjon og verden som sådan (McKinnon, 2017). Det finnes rapporter som viser at oljen 

som eksporteres fra Norge indirekte bidrar til økte klimautslipp i andre land (Down & 

Erickson, 2017). Redusert oljeutvinning kan dermed være en kostnadseffektiv måte å 

begrense den globale oppvarmingen på, blir det pekt på i andre rapporter (Fæhn et al., 2018). 

Informantene i studien avviste dette perspektivet som et alternativt. Informantene henviste 

gjerne til det internasjonale energibyrået IEA, og viste til tall som hvor det fremgår at det er 

mulig å utvinne olje og samtidig nå målene fastsatt i Parisavtalen. Å kutte i produksjon av 

olje ble ikke sett på som et realistisk alternativ, ettersom verden har et stadig økende 

energibehov. Her mener informantene at det finnes et stort behov for energi, og vi må finne 

måter å mette dette behovet på. Følgelig er det nødt til å være forenelig med en reduksjon av 

klimagassutslipp, da det ikke finnes andre alternativer: «De sier at man må redusere, man kan 

ikke fortsette veksten og at olje og gass kommer til å være en lavere andel av totalen, men det 

kommer fremdeles til å være et veldig stort behov og det er innafor togradersmålet og 

halvannengradersmålet» (Wulff, intervju, 1.3.2018). Det vil rett og slett ikke være et 

alternativ å kutte i norsk oljeproduksjon, mener informantene:  
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Men behovet er jo der fremdeles. En kan ikke si til store land som Tyskland og England at en skal klare 
seg uten i løpet av få år. (...) Så må vi heller bidra mer på CCS-forskning for eksempel. Både som 
industri, men òg som norske myndigheter» (Hjertvik, intervju, 31.1.2018).  
 

Hjertvik kaller det for en «gigantisk dugnad» man må ta på tvers uten å «kaste stein på 

hverandre». Dermed er det andre løsninger som må til enn reduksjon. Igjen finnes det her en 

overlapping mellom teknologitoposet og toposet energisystemer.  

 
Figur 4.8: Oversikt over det materielle toposet energisystemer brukt i forbindelse med det 

formelle toposet forhold. 

  

4.4.3 Omstendigheter 
Tredje og siste formelle topos som ble brukt av informantene i denne studien i forbindelse 

med det materielle toposet energisystemer er omstendigheter. Dette toposet dreier seg om hva 

som er mulig og umulig, samt om fremtidig og tidligere fakta (Corbett & Connors, 1999). 

Informantene bruker omstendighetstoposet for å diskreditere alternativer til olje- og 

gassnæringen som umulige erstatninger: 
For det første er det ikke nok fornybart til å erstatte fossile brensler, det er det ene. Det andre er 
hvordan skal du bygge ut fornybare ressurser hvis du kommersielt ikke klarer å tjene en krone på dem? 
Hvem er villig til å bygge ut vannkraft, vindkraft og solkraft i stor skala hvis du ikke tjener penger? 
Noen klarer det, og det er helt topp. Det kan være at det på sikt kan være mulig å få til i Norge og jeg 
håper jo virkelig at det går an, men foreløpig så er vi ikke der. Og inntil vi har troverdige alternativer, 
så skal vi være litt forsiktige med å sage av greina vi sitter på (Anonym informant, intervju 29.1.2018).  

 
Informanten beskriver det overfor som urealistisk at man på kort sikt i fremtiden skal kunne 

erstatte den fossile energien med fornybar energi. Vi vet ikke hvordan ting vil se ut i 

fremtiden, men det er sannsynlig at vi ikke kommer ti å kunne erstatte oljesektoren med 

fornybar energi med det første, argumenterer informanten for. I utsagnet overfor ser vi en 

overlapping mellom toposet energisystemer og toposet velferd når informanten legger vekt på 
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at man må være forsiktig med å «sage av greina vi sitter på». Her legges det implisitt vekt på 

at norsk petroleumsindustri bidrar med enorme ressurser til den norske stat og følgelig til 

våre velferdsgoder (se punkt 4.2 for en mer utfyllende drøfting av dette).  

I forbindelse med toposet omstendigheter knyttet til energisystemer blir det også lagt 

vekt på tid. Her er et historisk blikk med på å forme hvordan man ser på dagens utslipp: 

«Fordi kraften vår stort sett kommer fra vann, så har vi oljevirksomheten som stått for en 

fjerdedel av norske utslipp. Det kunne vært veldig mye høyere hvis ikke industrien hadde 

gjort en innsats» (Hjertvik, kommunikasjonssjef i DEA, intervju, 31.1.2018). Her ser man 

også en overlapping mellom toposene, og her bruker Hjertvik også sammenlikning som 

inferens. Corbett og Connors understreker også at retoren ofte bruker andre topos når man 

argumenterer for hva som vil være mulig i fremtiden gjennom omstendighetstoposet (Corbett 

& Connors, 1999, s. 108).  

Omstendighetene rundt petroleumssektoren med tanke på tilgang til kapital og 

kompetanse gjør at næringen er i en unik posisjon til å finne fremtidens løsninger, hevdes det: 

«Og det å finne løsninger på CCS, det kommer dessverre ikke til å skje på en workshop på 

Zero-konferansen. Det kommer til å skje i denne industrien» (Hansen, direktør for 

kommunikasjon og næringsliv i Norsk olje og gass, intervju, 14.10.2017). Denne 

diskrediteringen av miljønæringen brukes for å peke på at oljebransjen har en rolle å spille – 

de er en del av løsningen, ikke problemet.  

Dette er noe mange av informantene er inne på. Rostad, kommunikasjonsdirektør for 

nye energiløsninger i Statoil, sier at overgangen til det grønne skiftet ikke kan skje uten at 

industrien har et aktivt eierskap til det: «For vi leverer så mye energi til verden i dag, det skal 

vi fortsette å gjøre og derfor er det avgjørende at vi tar eierskap til det skiftet da, eller 

transformasjonen» (Rostad, intervju, 12.1.2018). Også Halvorsen i Total er tydelig på at dette 

en av selskapets oppgaver:  
Vi er et energiselskap og energi og klima henger veldig nært sammen. Vi har òg en veldig klar 
holdning til at det er en del av oppgaven vår som selskap å bidra til å løse de klima- og 
energiutfordringene som verden står oppe i, og som et ansvarlig energiselskap må vi da se hva vi kan 
gjøre for å både motvirke unødvendige utslipp og i tillegg bidra til at den energien som vi tilbyr til våre 
kunder i verden at den er så ren og god som mulig (Halvorsen, kommunikasjonssjef i Total, intervju, 
5.1.2018).  

 
Også Foldnes, kommunikasjonssjef i Repol, peker på at de ønsker å være med på endringene 
som kommer i de neste årene: 
 

Vi ønsker å være en del av løsningen, vi ønsker å være en del av fremtiden og vi ønsker å være en del 
av den endringen som vi ser kommer for å redusere fotavtrykk, redusere utslipp og dette med å utvikle 
ny teknologi (Foldnes, intervju, 21.2.2018).  
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Dette henger nært opp til en klassisk form for argumentasjon Corbett og Connors trekker 

frem under bruk av fremtidige og tidligere fakta i forbindelse med omstendighetstoposet: «If 

the means are available, the end will be accomplished» (Corbett & Connors, 1999, s. 112). I 

dag har man en rekke spennende teknologiske utviklinger på gang. Oljenæringen har store 

ressurser og kapital og er i en unik posisjon til å drive utvikling fremover. Om man i tillegg 

får profitt på disse løsningene vil utviklingen gå raskt fremover, heter det i argumentasjonen 

hos studiens informanter.  

 

 
Figur 4.9: Oversikt over det materielle toposet energisystemer brukt i forbindelse med det 

formelle toposet omstendigheter.  

 

4.5 Oppsummering av analyse- og diskusjonskapittel 
I denne studien er det er blitt gjort intervjuer med kommunikasjonssjefer og andre 

representanter fra oljeselskaper som er operative på norsk sokkel samt tekstanalyse av 

offentlige dokumenter og medietekster hvor begrepet det grønne skiftet er blitt brukt. 

Formålet med oppgaven har vært å få dybdekunnskap om hva olje- og gassnæringen selv 

legger i dette begrepet, og mer kunnskap om hvordan hvilken rolle de ser for seg at 

oljebransjen skal ha i en utvikling som går mot en mer klimanøytral verden i tråd med 

Parisavtalen fra 2015. Norge har forpliktet seg til store utslippskutt, det skal reduseres hele 30 

prosent frem mot 2030. Hvilken rolle skal Norges største utslippssektor – olje- og 

gassnæringen – spille her? Her hadde representantene for næringen en rekke interessante 

perspektiver å komme med.  
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 I studiens analysekapittel er det presentert fire retoriske strategier representantene fra 

oljebransjen tar i bruk når de snakker om begrepet det grønne skiftet. Disse fire strategiene er 

presentert i form av fire ulike materielle topos, som igjen i sin tur er delt inn i flere ulike 

strukturelle topos som brukes for å skape inferens. Det er interessant at datamaterialet fra de 

ulike oljeselskapene er påfallende likt. Argumentasjonen varierer svært lite mellom de ulike 

oljeselskapene på norsk sokkel. Her er selskapene samstemte. Alle jeg intervjuet i forbindelse 

med denne studien, med unntak av én informant, var opptatt av at klimaendringer er 

menneskeskapte. Alle er enige i at man bør redusere og begrense utslipp til luft og sjø. Alle 

var også enige i at olje- og gassnæringen har en viktig jobb å gjøre her. Samtidig mente 

representantene at olje- og gassnæringen kunne være en viktig driver i utviklingen for å 

redusere utslipp. Hvordan henger dette sammen, at Norges største utslippssektor skal være 

løsningen på klimautfordringer? Hvordan kan oljeselskapene mene at man skal utvinne mer 

olje og gass samtidig som man skal drive frem det grønne skiftet? De fire retoriske 

strategiene brukt svarer på disse spørsmålene. De fire materielle toposene kommunikasjon, 

velferd, teknologi og energisystemer er klynger av ulike argumenter som bruker forskjellige 

typer inferens som et tematisk forsvar av bransjen i møte med begrepet det grønne skiftet.  
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5 Konklusjon  
 

Klimaforandringer er blitt en av vår tids store offentlige og politiske utfordringer (Cox & 

DePoe, 2015). Følgelig har også klimakommunikasjon vokst frem som en egen fagdisiplin i 

løpet av de siste 30 årene (ibid., s. 13). Virksomheter vier stadig mer oppmerksomhet til 

klima- og miljøspørsmål, og dette er blitt en viktig del av virksomhetsretorikken til en rekke 

selskaper (Ihlen, 2015; Ihlen & Roper, 2014).  

I 2015 fikk man på plass et nytt klimamål om å kutte 40 prosent av 

klimagassutslippene sammenlignet med nivåer fra 1990 innen år 2030 (Klima- og 

miljødepartementet, 2015b). Olje- og gassektoren står for de største klimagassutslippene i 

Norge – 28 prosent. Følgelig har det også vært diskusjoner om hvilken rolle oljenæringen har 

i å nå klimamålene Norge har vedtatt (se blant andre Fæhn et al., 2018; Jensen, 2018; Sæther, 

2017). I de kommende årene må Norge ta en rekke valg for å redusere klimagassutslippene. I 

lys av debatten og samfunnsdreininger mot større bevissthet rundt menneskeskapte 

klimaendringer er det blitt en offentlig debatt om omstillinger. Dette kan betegnes som en 

grønn omstilling hvor Norge står overfor et grønt skifte mot en tidsalder hvor man ikke er 

like avhengig av fossil energi som tidligere. Denne grønne omstillingsprosessen er blitt kalt 

en av de store politiske temaene i vår samtid (Haarstad & Rusten, 2018). Men hva dette 

grønne skiftet egentlig betyr, fremstår som noe uavklart. Det grønne skiftet er et nytt begrep 

som har dukket opp i den norske samfunnsdebatten de siste årene. Det grønne skiftet har en 

rekke fellestrekk med begrepet bærekraftig utvikling, som har fått stor oppmerksomhet fra 

politikere, forskere og virksomheter helt siden det ble lansert i 1987 i Brundtland-rapporten. 

Begrepene blir ofte knyttet til endringer som må gjennomføres som følge av 

klimaforandringer, eller for å forhindre klimaforandringer. Det grønne skiftet er et uttrykk 

som er høyaktuelt i et oljeland som Norge hvor økonomien i stor grad er basert på fossil 

energi, samtidig som man ønsker å være et foregangsland når det gjelder klimaendringer i 

positiv retning.  

Denne studien har undersøkt hvordan olje- og gassnæringen selv stiller seg til 

begrepet det grønne skiftet, og hvilke retoriske strategier som tas i bruk av bransjen når det 

forhandles om innholdet i dette begrepet. Det finnes foreløpig ingen entydig definisjon på 

hva dette begrepet rommer. Tidligere er det blitt forsket på hvordan det grønne skiftet brukes 

i mediene (Ribu, 2017). Det er også forsket på hvordan det snakkes om Norge og klimakrisen 

i lys av debatten om olje knyttet opp mot det grønne skiftet (Jensen, 2018). Denne studien er 
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den første som undersøker hvordan oljebransjen bruker begrepet det grønne skiftet retorisk. 

Da det ikke finnes noen entydig definisjon på hva som legges i det grønne skiftet, er begrepet 

«åpent» for ulike aktører som kan ha en interesse eller egennytte av å fylle det med innhold. 

Forhandlinger er et viktig stikkord i denne studien. Gjennom analysekapittelet vises det 

hvilken elastisitet og fleksibilitet som finnes i begrepet. De fleste er enige i at et slikt skifte 

handler om en omdreining mot et lavkarbonsamfunn. Også informantene i denne oppgaven 

var enige om at verden på sikt kommer til å bruke (og etterspørre) mindre olje og gass enn 

hva vi gjør i dag.  

Dale og Andersen skriver i sin bok om det grønne skiftet om det de kaller en 

samfunnsdebatt preget av oljealderens logikk. De skriver at denne logikken er med på å prege 

«ideene våre om hva som er mulighetsrommet for en grønn omstilling og vår evne til å 

forestille oss en fremtid uten olje» (Haarstad & Rusten, 2018, s. 20). Også Sæther 

argumenterer for at petroleumssektoren har «preget nordmenns oppfatning av hva som er 

fornuftig klima- og energipolitikk, og hva som er sært og virkelighetsfjernt» (Sæther, 2017, s. 

390). Hun argumenterer for at det på være i en posisjon til å påvirke andres oppfatninger av 

virkeligheten er en sterk form for makt. Nettopp derfor er det viktig og interessant å 

undersøke hva virkelighetsforståelsen rundt det grønne skiftet består i.  

Petroleumssektoren har historisk vært en særdeles viktig sektor for Norge, og spiller 

fortsatt en sentral rolle når det gjelder statens inntekter. Samtidig er det delte og sterke 

meninger om hvordan oljevirksomheten bør være i fremtiden. I lys av denne debatten er også 

en begrepsavklaring rundt det grønne skiftet nyttig. Om man ikke forstår hverandre, vil man 

vanskelig kunne diskutere denne typen tematikk, og enda mindre sannsynlig er det at man vil 

komme frem til gode løsninger eller kompromisser. Dermed er det viktig å undersøke hvilke 

temaer som løftes opp som viktige, og hvilke temaer som holdes på avstand. Her har 

retorikken en skapende funksjon, og det er nettopp denne performative rollen knyttet til 

retorikken som er blitt undersøkt i denne masteroppgaven.  

Informantene i denne studien er samstemte om at klimaendringer er menneskeskapte, 

og at vi kan ta en rekke valg og beslutninger for å gjøre klimabelastningene rundt 

oljevirksomheten i Norge lavest mulig. Til forskjell fra andre studier som beskriver ulikheter 

og spenninger mellom elitenettverk som svarer på klimaspørsmål på en defensiv måte 

gjennom fornektelse av klimaendringer (Miller & Dinan, 2015), har man i Norge og i 

oljebransjen en annen tilnærming til disse spørsmålene. Oljeselskapene velger seg heller en 

proaktiv rolle. De vil ta eierskap til endringene, og være en del av løsningen. Dette er noe 

man også ser i denne studien. Gjennom en toposanalyse er det kartlagt hvor slagene om dette 
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begrepet står, og hva slags argumenter representanter fra oljebransjen velger å bruke når de 

snakker om grønt skifte og endringer i retning mot et lavutslippssamfunn. Topisk 

argumentasjon er med på å forme retorikken, og bidrar til at publikum kan møtes på et felles 

sted. Tidligere studier har pekt på at dette kan være viktig når man skal formidle klima-

relatert informasjon som nå ut til interessenter eller et stort publikum (Ross, 2013).  

I studien er Gabrielsens operasjonalisering av toposbegrepet brukt for å kaste lys over 

hva slags tankestrukturer som brukes i ulike argumenter (Gabrielsen, 2008). Retoren bruker 

topos for å forme saken på en måte som tjener formålet (Ihlen & Lie, under utgivelse). Også 

her ser vi hvordan retorikken har en performativ funksjon, og at det ligger en definisjonsmakt 

i hvordan man former en aktuell sak i samfunnsdebatten. Som pekt på i studiens kapittel to 

handler dette også om fronesis, om dømmekraft og vår evne til å skille ut hva som er mest 

gunstig eller hensiktsmessig i ulike situasjoner (Wolrath Söderberg, 2012, 2017). Kort sagt 

handler det om retorens evne til å skille ut hva som er passende i en gitt situasjon. Teori om 

topos er i denne studien brukt for å sortere de ulike argumentene som er brukt av oljebransjen 

i møte med begrepet det grønne skiftet. Gjennom bruk av topos (som ofte skjer ubevisst) kan 

retoren vri og forme saken og fokus mot ønskelig tematikk. Her velger man gjerne en eller 

flere bestemte vinklinger på saken på bekostning av andre bestemte vinklinger. På denne 

måten er toposene «med på å forme saken for å tjene retorens mål og tar utgangspunkt i det 

som er felles og som holdes sant – endoxa» (Ihlen & Lie, Under utgivelse).  

Noen problemer har enkle og absolutte universelle svar. Hvordan vi skal gå frem for å 

redusere Norges klimautslipp er ikke et slikt enkelt spørsmål. Her finnes det ikke noen enkle 

regler eller konkrete målestokker på hvordan en skal gå frem. Det er i slike tilfeller retoren 

kan søke hjelp i doxa, vår kollektive bevissthet (Wolrath Söderberg, 2017). Doxa forstås i 

denne studien som gitte sannheter en ikke stiller spørsmål til. Gjennom en analyse av topos 

kan man også lære noe om samfunnets doxa, og hvilke endoxa retorene kan nyttiggjøre seg i 

diskursen. Også på denne måten videreutvikler man fronesis (ibid.). Problemer som ikke har 

sikre eller absolutte svar kan med fordel møtes på en måte som tar hensyn til omgivelsene. 

Også Gabrielsen peker i sin kollektive forståelse av toposbegrepet på at man må ta 

utgangspunkt i de holdninger, verdier og forståelser som finnes hos et publikum om man skal 

vinne gjennom med synspunktene (Gabrielsen, 2008, s. 46). Topos kan dermed, i tillegg til å 

hjelpe retoren med å generere stoff, virke som noe som er med på å skape konsensus ved at 

man tilføyer noe som er felles og på den måten samler publikum.  

I denne studien er det pekt på ulikheter mellom begrepene bærekraftig utvikling og 

det grønne skiftet. Mens tidligere forskning viser at oljebransjen gjerne betegner seg som 
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bærekraftig (Ihlen, 2007b), omfavnes ikke begrepet det grønne skiftet på samme måte av 

oljebransjen. I denne studien er det pekt ut ulike tematiske forsvar bransjen tar i bruk i møte 

med det grønne skiftet. Disse fire ulike materielle toposene bruker alle doxa i måten 

argumentasjonen er bygget opp på.  

 Det første toposet som ble drøftet i studiens analysekapittel var det tematiske toposet 

kommunikasjon. Informantene tok i bruk flere ulike strategier i forbindelse med 

metakommunikasjon rundt begrepet. Mange tok i bruk andre ord og uttrykk fremfor det 

grønne skiftet, som for eksempel lavutslippssamfunn eller en transformasjonsprosess til et 

samfunn med lavere klimautslipp. Det andre materielle toposet som ble drøftet i denne 

studien er toposet velferd. Informantene pekte på at vi stadig bruker mer oljepenger på å 

finansiere det norske velferdssamfunnet. De avfeier at det finnes noe som heter «den nye 

oljen». Informantene peker på at de ønsker at man fortsetter å bygge opp fornybar energi, og 

mener at petroleumssektoren vil være en driver innenfor denne energisektoren. Samtidig 

understrekes det at det per dags dato ikke er slik at inntektene fra den fornybare 

energisektoren kan generere i nærheten av like store inntekter som olje- og gassnæringen. 

Mange peker på at en må ha to tanker i hodet samtidig: Utvinne mer olje for å få inntekter, 

samtidig som man må finne nye løsninger for fornybar energi. Det bringer informantene over 

på det neste toposet – teknologi. Teknologi blir av mange trukket frem som løsningen på 

klimautfordringene. Fordi olje- og gassnæringene genererer store inntekter, er man i en unik 

posisjon til å drive forskningen om fornybar energi og «bærekraftig» olje og gassvirksomhet 

fremover, argumenteres det for. Fjerde og siste materielle topos som ble fremlagt av 

informantene i denne studien var toposet som her kalles energisystemer. Denne kategorien 

rommer en rekke argumenter om hvordan verden har et stadig voksende behov for energi, og 

hvordan Norge er i en unik posisjon til å levere denne energien.  

 Innad i disse fire materielle toposene finnes det nyanser, og de materielle toposene 

åpner opp for bestemte tolkninger og konklusjoner om det grønne skiftet. Hva blir 

implikasjonene om disse perspektivene vinner frem i samfunnsdebatten? Hvordan 

strukturerer topos vår tenkning om veien videre for norsk petroleumsnæring? Topos er et 

verktøy som kan hjelpe oss med å sortere argumenter – både hvilke argumenter det er mulig å 

bruke, men like fullt hvilke argumenter en ikke kan bruke i en gitt diskusjon. Det er først når 

en kjenner diskursens steder som brukes for argumentene, at en virkelig kan møtes til en 

oppriktig debatt. Toposene som brukes i debatten henger som nevnt tett opp mot samfunnets 

doxa. Om en ikke kjenner til doxa i den norske samfunnsdebatten om petroleumsnæringen, er 

det vanskelig å diskutere på samme vilkår som andre debattanter. Dette er ikke minst viktig 
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når det er snakk om vanskelige spørsmål. Klima er tematikk som kan by på en rekke 

utfordringer for petroleumsnæringen. Ettersom næringen er ekstremt viktig for den norske 

økonomien, er det ekstra viktig med kunnskap om hva og hvordan bransjen tenker om disse 

temaene som vil kunne ha store innvirkninger på norsk petroleums- så vel som klimapolitikk 

i årene som kommer.  

Wolrath Söderberg peker på at man ikke kan tenke atopisk, vi bruker topos hele tiden 

i alle sammenhenger uten at vi nødvendigvis er klar over dette (Wolrath Söderberg, 2012). 

Det er dermed ikke noe iboende galt med toposene som brukes. Like fullt er det verdt å tenke 

over hvilke topos som bruker og hvilke forståelser disse i sin tur åpner opp for. Toposene kan 

som nevnt være med på å støtte opp under doxa eller være med på å endre doxa, og kan 

dermed inngå som gitte sannheter man ikke stiller spørsmål om. Her kan videre kritisk 

forskning rundt topos knyttet til det grønne skiftet, olje og klimadebatten i Norge bidra til en 

bredere samfunnsforståelsen om diskursen rundt denne tematikken. Det er viktig å få belyst 

flere av disse perspektivene i offentligheten for å bedre kunne forstå hvordan virksomheter, 

gjennom virksomhetsretorikk, kan være med på å påvirke politikk (Ihlen, 2002, 2007a). 

Begreper og språk kan være med på å endre doxa, men dette er langsomme prosesser som 

ikke skjer over natten. Samfunnsdebatten formes av doxa enten man vil det eller ikke – 

sannhet og fakta i samfunnet hviler gjerne vel så mye på gode argumenter som på konkrete 

bevis (Rosengren, 1998, s. 17). På denne måten er det også interessant og nødvendig med 

kritiske analyser for å avdekke hva som er med på å skape og forme disse sannhetene i 

diskursen.  

 Mens det finnes flere som mener fossil energi ikke har en plass i det grønne skiftet, 

kommer det i denne studien frem at oljebransjen mener fossil energi i form av olje og gass 

har en sentral rolle her – de vil til og med fungere som drivere for å skyve det grønne skiftet 

fremover. Dette står i kontrast til for eksempel Sæther, som mener det grønne skiftet er en  

«ustoppelig overgang fra fossile energikilder til fornybare, og fra en sløsing med ressurser til 

en smartere og mer bærekraftig ressursbruk» (2017, s. 411).  

Kategorisering er som nevnt viktig, da det er med på å konstruere og rekonstruere 

mening. Undersøkelser og studier av aktørers innleiring av diskursen vil kunne gi bedre 

innsikt i hvilke premisser diskursen gjennomføres på. I denne studien er det pekt ut to nivåer 

av de tematiske toposene informantene bruker i møte med begrepet det grønne skiftet. På den 

ene siden har man selve definisjonen av begrepet, mens man på den andre siden har ulike 

tematiske forsvar. Alt dette handler om bransjens møte med diskursen om det grønne skiftet, 

og forteller oss noe om hva mulighetsrommene de ulike stedene man går for i 
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argumentasjonen sier. Dette er igjen noe som er forankret i doxa, og som kan være med på å 

gi oss innsikt om virkelighetsforståelsen og konstruksjonen av denne.  

Studien finner igjen mange av de samme toposene i medieanalysen og analysen av 

offentlige dokumenter som bruker begrepet det grønne skiftet. De to tekstanalysene 

kontrasterer oljeindustriens forståelse av begrepet på enkelte punkter, som for eksempel 

under toposet kommunikasjon og definisjon. I informantenes svar kommer det sjelden frem 

klare begrepsavklaringer på det grønne skiftet, men heller tematiske forsvar. Når jeg ser på 

mediedekningen finner jeg derimot at det grønne skiftet i flere tilfeller brukes for å betegne 

overgangen fra fossil til fornybar energi. Det er åpenbart at for informantene rommer 

begrepet langt mer enn som så. På lik linje med tidligere forskning utnytter man her 

uklarhetene som begrepene rommer (Hopwood, Mellor, & O’Brien, 2005; Ihlen, 2007b).  

Mine funn støtter opp under tidligere forskning om oljeselskaper hvor begrepet 

bærekraftighet ofte knyttes til teknologi og hvilke muligheter teknologiutvinning kan by på 

(Ihlen, 2007b; Ketola, 2007). Også i denne studien ser man at selskapene «først og fremst ser 

for seg teknologiske løsninger på problemer, som CO2-rensning, snarere enn at de går inn for 

de omfattende reformene eller omdannelsene som andre tilnærminger krever» (Ihlen, 2007, s. 

178). Her er det imidlertid en vesentlig forskjell fra tidligere forskning. Mens man før trakk 

oppmerksomheten vekk fra alternativer som for eksempel fornybar energi, legger selskapene 

i denne studien vekk på at en må både øke produksjon av olje og gass samtidig som man 

fortsetter utviklingen av fornybar energi. Dette speiles også i at mange av selskapene har 

investert store beløp i sine fornybar-porteføljer.  

Denne studien har undersøkt klimakommunikasjonen knyttet til begrepet det grønne 

skiftet gjennom en toposanalyse. Det finnes mange andre måter denne tematikken kunne vært 

undersøkt på, som i sin tur ville kunne gitt andre forskningsresultater. Klassifisering av disse 

argumentene er viktig for vår forståelse av klimadiskursen i samfunnet. Om en hadde snakket 

om dette på en annen måte kunne det i sin tur vært med på å lede opp mot noen konklusjoner 

fremfor andre. I denne studien er det blitt intervjuet informanter fra norsk oljebransje. Det 

ville også vært spennende å snakke med informanter fra for eksempel miljøorganisasjoner, 

for å finne ut om man bruker samme topos, eller om det er andre mottopos som fremkommer 

av argumentasjonen her.  

Topos er som allerede nevnt et elastisk begrep med mange ulike betydninger.  Det er 

dermed flere utfordringer knyttet til analyse og operasjonalisering av denne. Heller ikke 

begrepet det grønne skiftet fanger i seg selv opp alle nyansene i diskursen – ofte brukes det 

andre ord og uttrykk for å beskrive de samme prosessene i samfunnet. På denne måten fanger 



	83	

ikke denne studien opp alle nyansene i debatten. Begrepet er valgt for å begrense studiens 

omfang. Det finnes dermed et stort rom for videre retoriske studier av prosessene rundt det 

offentlige ordskiftet om bærekraftighet, overgangen til et lavkarbonsamfunn og det grønne 

skiftet.  

 I denne studien er det valgt å se på hvordan oljebransjen forhandler om innholdet i 

begrepet det grønne skiftet. Det er også undersøkt hvordan dette begrepet bruktes i 

medieartikler og i offentlige dokumenter. Her ser man et påfallende samsvar mellom hvordan 

man snakker om det grønne skiftet i oljebransjen og i de offentlige dokumentene. Dette er 

noe som gjerne kan undersøkes videre, og ville vært spennende å se nærmere på. Oljen har 

vært, og er, særdeles viktig for den norske økonomien. Hvordan man snakker om fremtiden 

for norsk olje- og gassbransje vil kunne gi noen føringer for hvordan man velger å handle 

knyttet til denne tematikken i fremtiden. Dermed ville det vært interessant å se nærmere på de 

skapende og performative aspektene ved den offentlige kommunikasjonen knyttet til det 

grønne skiftet og endringene som det vi føre med seg i fremtiden.  
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Vedlegg 1: Studiens informanter 
 

• Tommy Hansen, direktør kommunikasjon og næringsliv, Norsk olje og gass. 

Intervjuet 14. oktober 2017.  

• Leif Harald Halvorsen kommunikasjonssjef, Total. Intervjuet 5. januar 2018.  

• Erik Haugane, daglig leder, OKEA. Intervjuet 11. januar 2018.  

• Knut Rostad, Statoil. Intervjuet 12. januar 2018.  

• Anonym informant/kommunikasjonssjef i selskap som er operativt på norsk sokkel. 

Intervjuet 29. januar 2018.  

• Kjetil Hjertvik, kommunikasjonssjef, DEA Norge. Intervjuet 31. januar 2018.  

• Anonym informant 2/kommunikasjonssjef i selskap som er operativt på norsk sokkel. 

Intervjuet 7. februar 2018.  

• Grethe Elise Foldnes, kommunikasjonssjef, Repsol. Intervjuet 21. februar 2018. 

• Ole Bakkevold, fagleder for ytre miljø, Repsol. Intervjuet 21. februar 2018.  

• Andreas Wulff, direktør kommunikasjon og samfunnskontakt, ENI Norge. Intervjuet 

1. mars 2018.  
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Vedlegg 2: Intervjuguide 
 

1. Bakgrunnsinformasjon: 

i. Navn og stilling 

ii. Kan du begynne med å fortelle om hvordan [selskapet] jobber med klima i daglig 

virke? 

iii. Hva er [selskapets] policy når det gjelder klima? Parisavtalen?  

iv. Støtter dere opp under togradersmålet? Er utvinning av fossile brensler forenelige 

med dette målet? 

v. Jeg ser på nettsidene at det står at [selskapet] ønsker å være en del av løsningen. 

Hva legger dere i dette? 

 

2. Det grønne skiftet: 

i. Det er blitt snakket og skrevet mye om begrepet det grønne skiftet i offentligheten 

de siste årene. Hva synes dere om dette begrepet? 

 ii. Hva betyr det grønne skiftet for deg? Kan du forsøke å definere begrepet? 

iii. Hva tror du det grønne skiftet betyr for oljebransjen? Hvilken rolle har 

oljebransjen? 

iv. Hvordan ser du på fremtiden for norsk oljebransje? 

 

3. Omdømme, velferd og energi: 

i. Det er flere kritikere som snakker om olje- og gassnæringen som en 

solnedgangsindustri, spesielt i forbindelse med klima. Hva tenker du om denne typen 

angrep på næringen? 

ii. Olje- og gassnæringen har opplevd noen store omdømmeutfordringer de siste 

årene, samtidig som næringen fortsatt er svært viktig for norsk økonomi. Hvilke 

tanker gjør du deg om dette? 

iii. Flere oljeselskaper som for eksempel Statoil snakker nå om å gå fra å være rene 

oljeselskaper til å være brede energiselskap. Mange investerer også mye i fornybar 

energi. Hva tenker du om denne utviklingen? 

iv. Mange i bransjen snakker om at vi trenger mer olje for å redde klima, og at norsk 

olje er bedre sammenlignet med annen olje. Er du enig i dette? Hva tenker du om 

dette? 
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4. Teknologi: 

i. Det finnes mange som hevder det ikke er forenelig å drive med olje- og 

gassvirksomhet om man skal nå målene fastsatt i Parisavtalen og EUS klimamål mot 

2030. Hva tenker du om dette? Kan vi nå målene mens vi fortsatt driver med 

oljevirksomhet? 

ii. I rapporten ”The sky’s limit” fra 2017 påpekes det at forbruk av olje, gass og kull 

som allerede finnes i produserende felt vil gjøre at den globale temperaturen vil stige 

med mer enn to grader celsius. Ifølge denne rapporten er det dermed ikke forenelig 

med videre olje- og gassleting om man skal nå Parismålene. Hva tenker du om dette? 

iii. Spørsmål fra eventuelle kronikker/utsagt fra virksomhetens ledelse.  

 

5. Er det noe du ønsker å tilføye eller kommentere? 
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Vedlegg 3: Eksempel på e-post sendt til 
potensielle informanter 

 

 

Hei, 

 

Mitt navn er Sol Sigurjonsdottir, og jeg er masterstudent ved Institutt for medier og 

kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Jeg er for tiden i gang med min masteroppgave, 

som dreier seg om norsk oljenæring og klimakommunikasjon.  

 

Jeg lurer i den sammenheng på om du har mulighet til å stille til intervju. I oppgaven ønsker 

jeg å se på hvordan bransjen arbeider med denne tematikken, og har derfor lyst til å snakke 

med deg som [stillingstittel] i [selskap] om dette.  

 

Jeg er interessert i å få belyst hvordan bransjen selv tenker rundt tematikk som klima og ”det 

grønne skiftet”, spesielt i lys av angrep på bransjen de siste årene og hvordan man møter 

utfordringer i en hverdag som er preget av flere miljøer som ønsker å legge ned og/eller endre 

næringen.  

 

I den sammenheng vil jeg gjerne snakke med bransjen og bransjens representanter, og håper 

du har mulighet til dette. Setter stor pris på om du har mulighet til å stille til et intervju som 

vil trolig vare rundt én times tid. Gi meg gjerne tilbakemelding på når det passer best for deg.  

 

Tusen takk! 

 

Med vennlig hilsen 

 

Sol Sigurjonsdottir 

Universitetet i Oslo 

Tlf: xxx xx xxx 

E-post: sol.sigurjonsdottir@media.uio.no 

 


