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Sammendrag 
Denne oppgaven ser nærmere på hvordan partilederne snakker med og om hverandre i den 

siste partilederdebatten på NRK fjernsyn før stortingsvalget i 2013 og 2017. Oppgaven har 

hovedvekt på politikernes angrep på andre politikere, parti og politisk blokk. Jeg har også sett 

på hvordan journalistikk og fjernsynsproduksjon preger den politiske diskusjonen. Analysen 

er utarbeidet rundt en kvalitativ innholdsanalyse, for å kartlegge forekomst av angrep, 

argumenter og retoriske teknikker hos politikerne. Analysen viser at debattene begge år har 

utstrakt bruk av angrep som virkemiddel i innleggene, og at det er små forskjeller mellom de 

to debattsendingene. Politisk tilhørighet har ingen betydning for verken bruk av retoriske 

teknikker eller bruk av angrep. Analysen viser også at politikken har gjennomgått en 

medialisering, ved at partilederne i stor grad benytter seg av journalistiske teknikker i sine 

innlegg, som spissing og polarisering.  

 

 

Abstract 
This master thesis examines how political party leaders talk to and about each other in the 

last televised election debate on NRK before the elections in 2013 and 2017. The thesis 

centers around how the politicians attack eachother, other parties and the opposing political 

stance (Norwegian political parties are often divided into the left, center or the right). I have 

also examined how journalists and the production behind the telivised debate has shaped the 

political discussion. The analysis is based on a qualitative content analysis, in order to map 

out the nature of the attacks and arguements, as well as the rhetorical tacitcs used to carry 

them out. The thesis shows that both the 2013 and the 2017 debates are heavily influenced by 

attacks. It also shows that political affiliation has no correlation between the rhetorical tactics 

or amount of attacks used. My findings also include that politics has increasingly become 

more mediatized, forcing politicians to part take in journalistic techniques, using polarising 

and on-the-nose statements in their rhetoric.  
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Forord 
Selv om enkelte sider har vært tyngre å få på plass enn andre, har arbeidet med denne 

oppgaven stort sett vært veldig interessant. Politikernes angrep på hverandre er noe som har 

interessert meg lenge, og det har vært lærerikt å ta et dypdykk ned i dette materialet. For å si 

noe i likheten av det Jonas Gahr Støre sa under partilederdebatten i 2017, har det vært en lang 

og hard femmil å få ferdig dette «mesterverket», men endelig er jeg på «Gratishaugen» og 

kan suse inn i mål. Oppgaven har kvernet i hodet mitt over lang tid, og dørstokkmila har til 

tider vært ganske lang. Da jeg til slutt tok med meg en potteplante og flyttet inn på 

skriveplassen på Universitetet ble det med ett mye enklere.  

 

Tusen takk til lunsjgjengen, som hver bidige dag har gjort det å spise knekkebrød med 

leverpostei til et av dagens høydepunkt, og som med stort engasjement har konspirert rundt 

Orderud-teorier og annet makabert sammen med meg. Dere har vært lyspunkt alle sammen – 

ingen nevnt ingen glemt. Gode venner og mamma og pappa fortjener også en stor takk for å 

ha holdt ut med klaginga mi, og gitt meg opptil flere spark bak.  

 

Den største takken av dem alle vil jeg imidlertid rette til min helt eminente veileder Eli 

Skogerbø (V-18/H-18). Du har virkelig vært en heltinne gjennom hele prosessen, ved å lese 

gjennom alt jeg har produsert til hver eneste veiledning, ved å komme med gode råd og tips, 

og ikke minst ved å være utrolig dyktig i faget ditt. Tusen takk skal du ha!  

Med disse ord trer jeg inn i «de voknes rekker».  

 

 

Marthe Småkasin Lien 

Oslo, 3. desember 2018 
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1  Innledning 
 

TV-mediet er en viktig valgkamparena i norsk politikk, og seertallene til NRKs 

valgkampdebatter har de siste årene vært økende. Under den siste partilederdebatten, før det 

norske folk gikk til valgurnene i 2017, satt 747.000 seere benket foran skjermen for å se 

partilederne i aksjon. Dette er, ifølge bransjenettstedet Kampanje, en økning på 150.000 seere 

fra valget fire år før. Denne septemberkvelden i 2017 hadde statskanalen en andel av TV-

seerne tilsvarende 49 prosent, noe som tilsier at denne kringkastede politiske debatten er 

svært populær blant velgerne, og kanskje den siste sjansen politikerne har til å påvirke 

velgerne (Jerijervi, Kampanje, 2017). Til sammenligning hadde TV 2s partilederdebatt, som 

kom på banen i 1993 (Allern, 2011:213), en seeroppslutning på 494.000 i 2017 (Fossbakken, 

2017).  

 

Ifølge Karlsen og Skogerbø (2014) er det gjennom mediene at de fleste velgerne gjør opp en 

mening om politikere og politiske partier, og spesielt fjernsyn er trukket frem som et 

virkningsfullt medium, med både bilde, tekst og lyd (2014:80). Politikerne trekker selv frem 

fjernsyn som en viktig arena for å fremme sitt politiske budskap. Jeg har derfor et ønske om å 

se på utviklinger og tendenser i den siste partilederdebatten på NRK før valget i 2013 og 

2017. Årsaken til at jeg landet på å kun benytte meg av et utvalg fra statskanalen bunner i at 

NRKs siste debatter før valget er mest populære blant seerne. Dette er også en av de siste 

mulighetene partilederne har til å påvirke velgerne.  

 

«På forbløffende kort tid har vi vendt oss til at mediene, særlig fjernsynet, har blitt landets 

viktigste politiske arena», skriver Anders Todal Jenssen og Toril Aalberg i sin bok Den 

medialiserte politikken (2007:9).  Mediene har med tiden fått stor makt over politikerne, og 

kan gripe inn i beslutningsprosesser i de politiske partiene og sette dagsorden for statsrådene. 

Der det før eksisterte en partipresse finner vi i dag svakere bånd mellom partiene og mediene. 

Politikerne har på denne måten mistet sin informasjonskanal og må legge nye strategier for å 

fremme sine synspunkt i media (Jenssen og Aalberg, 2007:9-10).  

 

Laurie Karvonen (2009) peker på både modernisering av mediene og endringer i sosiale 

strukturer, som årsaker til at politikken har blitt stadig mer personifisert. Medienes stadige 

endringer gjør i dag at det er en mer tilspisset kamp om publikums oppmerksomhet og et økt 
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personfokus rettet mot politikerne i mediene har kunnet bidra til at drama og konflikter 

tiltrekker seg publikums oppmerksomhet. Et stadig mer individualisert samfunn har også 

bidratt til at mange velgere ikke lenger klarer å identifisere seg med et helt partiprogram i like 

stor grad som tidligere. Sprikende interesser har ført at det er enklere for velgerne å 

konsentrere seg om enkeltsaker, og enkelte toppolitikere eller partiledere, fremfor hele partiet 

(Karvonen, 2009:4). Dette er en trend vi har sett i Norge og Europa siden starten av 1960-

tallet (Aardal, 2011:21). Det økte fokuset rettet mot partilederne har i sin tur ført til at 

partilederen har blitt en stadig viktigere figur i mediene, og en stadig viktigere representant 

for partiets politikk.  

 

1.1 Problemstilling og forskningsspørsmål 
Jeg ønsker i denne oppgaven å finne ut om denne nye medievirkeligheten har forandret 

hvordan norske toppolitikere snakker om og med hverandre i debattsammenheng. Hvilke 

begreper bruker de, og kan man se tendenser til en såkalt medialisering av den norske 

politikken?  

 

For å få svar på disse spørsmålene ønsker jeg å ta utgangspunkt i hvordan norske 

toppolitikere snakker om og med hverandre under den siste partilederdebatten på NRK før 

stortingsvalget i 2013 og 2017. Har det vært endringer i måten toppolitikerne snakker med og 

om hverandre i løpet av disse årene? 

 

Den overordnede problemstillingen i denne oppgaven lyder slik: 

 

- Hvordan snakker partilederne med og om hverandre i partilederdebatten i 2017, 

sammenlignet med stortingsvalget fire år tidligere? Preges debattene av angrep og 

beskyldninger, og i så fall, hvilke argumenter legger politikerne til grunn? 

 

For å undersøke denne påstanden har jeg valgt å begrense materialet til den siste 

partilederdebatten på NRK før valget i 2013 (nrk.no 06.09.2013) og den siste 

partilederdebatten på samme kanal under valget i 2017 (nrk.no 08.09.2017). Debattene ble 

sendt fra henholdsvis Chateau Neuf og Media City med stortingspartiene Venstre, Kristelig 

Folkeparti, Høyre, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og 

Senterpartiet representert. I debattene i 2013 og 2017 er også de to mindre partiene Rødt og 
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Miljøpartiet De Grønne representert. De ble valgt inn på Stortinget i henholdsvis 2017 og 

2013.  

 

Problemstillingen er konkretisert i tre forskningsspørsmål som utforskes i oppgavens 

diskusjons- og analysedel: 

 

1. Hvilke argumenter preger debatten når politikerne angriper en annen politiker? 

2. Hvordan snakker politikerne med hverandre? 

3. På hvilken måte preger fjernsynsproduksjonen og journalistene den politiske 

samtalen? 

 

Ambisjonen med oppgaven vil være å se på eventuelle tendenser, likheter og forandringer i 

de to partilederdebattene.   

 

1.2 Oppgavens struktur 
Kapittel 2 gir en innføring i partilederdebattens historie, samt det norske politiske landskapet 

og partiledernes rolle. Kapittel 3 greier ut om begrepene som står sentralt i denne oppgaven, 

som medialisering og personifisering av toppolitikere og det politiske landskapet. I kapittel 4 

legger jeg frem metoden og metodiske valg, samt fremgangsmåten i analysen av de to 

partilederdebattene. Analysen er delt opp etter forskningsspørsmål i kapittel 5, 6 og 7. 

Avslutningsvis, i kapittel 8, vil jeg presentere hovedfunn og konkludere på 

forskningsspørsmålet.  
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2 Bakgrunn 
 

Jeg ønsker i dette kapittelet å redegjøre for bakgrunnen for oppgaven, ved å greie ut om 

forskjellen i partisystemer, den norske situasjonen, samt tendensen til økt personfokus i norsk 

politikk. I tillegg vil jeg komme inn på ulike former for selvhevdelse og utviklingstrekk i den 

norske politiske sfæren hva gjelder dette.  

 

2.1 Partilederdebatten i historisk kontekst 
I Norge var NRK i mange år eneste kringkaster, og dermed også den eneste kanalen som 

formidlet partilederdebatt. Ifølge NRK gikk den første av fjernsynsdebattene av stabelen i 

1959, og ble introdusert som «det lengste sammenhengende program i norsk fjernsyns 

historie hittil». Sju dresskledde herrer fylte TV-ruta fra klokken 19.30 til 22.00 den 

augustkvelden. Ettersom fjernsynet ikke åpnet offisielt før året etter, kunne sendingen kun ses 

av et fåtall norske husstander, men det var også mulig å følge det hele på radio (Carlsen, 

2009). I 2019 vil partilederdebatten altså fylle 60 år. Ifølge Sigurd Allern var Norge en av de 

første i internasjonal sammenheng til å starte med valgsendinger. Norge måtte imidlertid se 

seg slått av Sverige, som inspirerte både norske politikere og kringskastingsledere til å gå i 

gang med politiske debatter på fjernsyn. Året etter Norge, i 1960, debatterte 

presidentkandidatene Richard Nixon og John F. Kennedy, om presidentembetet på nasjonalt 

fjernsyn i USA, og oppgjøret ble ifølge Coleman (2000), gjengitt av Allern (2011), sett på 

som selve symbolet for fjernsynets betydning i politisk sammenheng (Allern, 2011:53).  

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, har tidligere uttalt til NRK at partilederdebatten er 

et godt eksempel på NRKs rolle i det norske samfunnet, der «mangfoldet av stemmer og 

politiske synspunkter møtes og blir hørt» (Staude, 2017).  

  

Etter fjernsynets inntog i de norske hjem på 1960-tallet viste arenaen seg godt egnet for 

politisk debatt, og en fin måte for politikerne å kunne komme «hjem» i stuene til folk, snarere 

enn personlige møter under valgkampturneer. Kjersti Thorbjørnsrud siterer Syvertsen og 

Bastiansen (1994) på at NRKs hovedoppgave i politiske debatter er å være en partipolitisk 

nøytral arena for folkeopplysning (Thorbjørnsrud, 2009:7).  
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Ifølge Allern var de første partilederdebattene planlagt i tett samarbeid med de politiske 

partiene, som også forhåndsgodkjente opplegget for sendingene (Allern, 2011:53). Ledelsen i 

partiene bestemte form og innhold, og NRK fulgte deres ønsker om hvordan sendingen skulle 

gjennomføres. Det var blant annet et krav at debattantene fikk nøyaktig lik taletid. 

Thorbjørnsen viser til Østbye (1997) og Bjørklund (1991), som mener tv-journalistikken på 

denne tiden var preget av at journalistene ga politikerne ordet, og dermed bare ble et talerør 

for deres budskap – ganske fritt for kritiske spørsmål (Thorbjørnsrud, 2009:8).  

 

Starten av 90-tallet markerte imidlertid en endring innen politisk journalistikk, og NRK-

monopolets fall førte til at de kommersielle nykommerne bidro med friske pust i den politiske 

debatten. Toppolitikerne styrte ikke lenger showet selv, men fikk kritiske spørsmål rettet mot 

seg av programlederne (Thorbjørnsrud, 2009: 8). Dette førte til en omlegging i de politiske 

partiene, der ekspertise på mediefeltet i økende grad ble viktig for å oppnå oppmerksomhet 

rundt politiske saker. Dette kan ses som et resultat av den såkalte medialiseringen, som jeg vil 

komme nærmere inn på. Kort oppsummert viser begrepet til at politiske aktører tilpasser seg 

medienes logikk og virkemåte for å få oppmerksomhet (Thorbjørnsen, 2009:9). Med økt 

konkurranse om oppmerksomheten, ikke bare for politikerne, men også for mediene, ble den 

politiske journalistikken også ført inn i en tid der den politiske journalistikken i NRK ble, 

som Thorbjørnsrud beskriver det; både preget av popularisering og påvirket av å holde på 

seerne. Imidlertid ble NRKs dekning beskrevet som mer seriøs enn det de kommersielle 

konkurrentene bidro med (Thorbjørnsrud, 2009:8). Denne oppgavens utvalgte 

partilederdebatter finner sted i en tid da journalistene er ordstyrere og innehar en mer 

regisserende rolle overfor toppolitikerne (Thorbjørnsen, 2009: 8).  

 

2.2 Det norske partisystemet 
I amerikanske presidentvalgkamper er det høy grad av fokus på presidentkandidatenes 

lederegenskaper og personlighet, og valget i USA er i større grad et personvalg sammenlignet 

med et partivalg som i Norge (Bilstad og Elgåen, 2013). Systemet i Norge er annerledes, og 

politikerne opptrer mer som et kollektiv enn det som er tendensen i den amerikanske 

politikken. Her til lands er de politiske partiene forpliktet overfor velgerne sine som en 

helhet, og de utarbeider partipolitikken og partiprogrammene de går til valg på, sammen. Det 

har likevel vært en endring de senere årene, hvor partilederen og toppolitikere har blitt mer 

synlige i digitale og sosiale medier (Enli og Skogerbø, 2013: 758). 
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I flerpartisystemer, slik som vi har i Norge, har partiene tradisjonelt hatt sterke bånd til ulike 

samfunnsgrupper, og blitt sett på som et valgsystem med mer trofaste velgere enn for 

eksempel i topartisystemer (Swanson og Macini, 1996:18). Arbeiderne stemte Arbeiderpartiet 

og bankmenn stemte Høyre. Skiftet i mediene utover 1970-tallet, der journalistene stilte mer 

kritiske spørsmål og de tette båndene mellom mediehus og partier gradvis forsvant mer og 

mer, endret også på velgernes avgjørelser. Velgerne sto friere til å ta sine valg uavhengig av 

både tilhørighet til yrkesgruppe eller hva familien tradisjonelt hadde stemt på. Tendensen 

som hadde vært rådene i flere tiår begynte altså å slå sprekker, og førte til mer vandrende 

velgere (Notaker, 2018). I dag er tendensen at flere velgere enn tidligere skifter hvilket parti 

de stemmer på fra valg til valg. Mange venter også til langt ut i en valgkamp før de 

bestemmer seg for hvilket parti de ønsker å avgi sin stemme til. Ifølge Bengtsson (2014) 

gjengitt av Karlsen (2015) gjelder dette i Norge, så vel som andre vestlige land (Karlsen, 

2015:207). På midten av 1960-tallet var det for eksempel bare 15 prosent som gjorde opp sin 

mening om hvem de skulle stemme på under valgkampen, mens det under 

stortingsvalgkampen i 2005 var hele 56 prosent som bestemte seg for det samme i løpet av 

valgkampen (Aardal, 2011:20). Aardal fant i samme studie at polariseringen mellom høyre- 

og venstrefløy i norsk politikk klart hadde en økt tendens til polarisering blant velgerne 

(Aardal, 2011:16). Endringen var mest markant blant de mannlige velgerne, mens kvinnene 

holdt seg omtrent på samme nivå som tidligere (Aardal, 2011:35).  

 

I kandidatsentrerte politiske systemer, som for eksempel det amerikanske, er det gjerne 

kandidaten og ikke partiet som er i fokus under valgkampen. Dette gjelder både i kampen om 

setene i Kongressen, statlige verv og ikke minst for stillingen som president. Som Enli og 

Skogerbø argumenterer for i sin artikkel (2013) er det her en mer åpenbar bruk for sosiale 

medier, hvor kandidatene kan bygge sitt politiske image som enkeltperson og kommunisere 

det direkte ut til velgerne (Enli og Skogerbø, 2013: 758). 

 

På tross av at parti-sentrerte systemer, slik som i Norge, ikke har et like stort fokus på 

kandidatene, som for eksempel i USA slik det ovennevnte viser, har det vært et økende behov 

også for de norske toppolitikerne til å vise flere sider av seg selv enn kun den politiske. Med 

et stadig større behov for oppmerksomhet, har det vokst frem en slags forventning om at 

politikerne også skal dele av sine mer private sider. I valgkampen i 2017 ble for eksempel 

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, sin private økonomi et brennhett tema, og 

partilederen valgte i juli 2018 å gå ut med oversikt over formue og kapital i et forsøk på å 
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stilne praten. Han uttalte også at han burde ha gjort dette da diskusjonen raste som verst 

under valgkampen (Gjerstad og Skard, 2018).  

 

2.3 Økt personfokus i norsk politikk 
I valgkampen 2013 tok norsk politikk amerikansk vending, mener valgforsker og 

samfunnsviter, Anders Todal Jenssen, i en NRK-artikkel fra 2013 (Bilstad, Elgåen og 

Karlsen, 2013). Det var ikke lenger partiets politikk som ble kritisert, men 

statsministerkandidatenes lederegenskaper sto i fokus. 

 

Statsministerkandidat for Arbeiderpartiet i 2013, Jens Stoltenberg, uttalte under en av NRKs 

partilederdebatter at Erna Solberg, statsministerkandidat for Høyre og Stoltenbergs arge 

konkurrent til posten, var en «svak leder som ikke hadde klart å disiplinere Frp i økonomiske 

spørsmål» (Bilstad, Elgåen, og Karlsen, 2013). Erna Solberg og Høyres svar ble å stille 

spørsmål ved lederegenskapene til Jens Stoltenberg i etterkant av 22. Juli-kommisjonen 

(Bilstad, Elgåen og Karlsen, 2013). 

 

Men endringen i norsk politikk startet før dette. Lauri Karvonen (2009) peker på at det er to 

årsaker til at politikk i vestlige demokratier har opplevd et stadig økende personfokus de 

senere årene. Karvonen nevner både modernisering og teknologisk utvikling, samt endringer i 

sosiale strukturer som årsaker til at partiledere og toppolitikere har fått stadig større fokus 

rettet mot seg og sitt privatliv. Selve kjernen i personifiseringsbegrepet ligger i at 

enkeltpersoner har blitt viktigere og synligere for allmennheten, på bekostning av partiet som 

fellesskap (Karvonen, 2009:4).  

 

Ifølge Karvonen har det parallelt med disse endringene også skjedd en stor endring i medias 

dominans som formidler av politisk informasjon og propaganda. Karvonen mener også at 

utviklingen i kommunikasjonsteknologi kan ha fremskyndet personifiseringen. Kjernen i 

personifiseringsutviklingen i politikken er at partilederen og enkelte toppolitikere har blitt 

mer synlige som individer enn som del av et kollektiv og parti. De er blitt partienes ansikt 

utad (Karvonen, 2009:4). 
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2.4 Oppsummering 
Jeg har i dette kapittelet forsøkt å gi en innføring i det norske politiske landskapet ved å sette 

fokus på forskjellene i partisystemer, og redegjort for det norske systemet. Videre har jeg 

forklart forskjellen på det norske flerpartisystemet, og det amerikanske topartisystemet, og 

sett på utviklingstrekk, samt utviklingen av partilederens rolle. Videre har jeg redegjort for 

utviklingstrekk i partilederdebatten på NRK, både hva gjelder journalistisk og politisk 

ståsted. Ut fra det ovennevnte er tendensen at norsk politikk i økende grad har adaptert en del 

av fokuset som tidligere i størst grad ble forbundet med kandidatbaserte systemer – altså 

systemer der kandidatene står i fokus, mer enn partiet. Dette må ses i sammenheng med 

medialiseringen og personifiseringen av politikken.  
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3 Teoretisk rammeverk 
 

I dette kapittelet vil jeg gå nærmere inn på tidligere studier og litteratur om fjernsynsdebatter, 

og utviklingen av mediene som valgkamparena. Jeg vil også redegjøre for sentrale begreper, 

som både ligger til grunn for, og skal anvendes, i min analyse av de to partilederdebattene.  

 

3.1 Medialisering av norsk politikk 
Definisjonen av medialisering av politikk kan forklares med at medier og politikk er blitt 

gjensidig avhengig av hverandre. Politikerne har i stadig økende grad blitt avhengige av å 

synes i mediene, samtidig som mediene på sin side er avhengig av politikerne (Moen, 

2007:107). Ifølge Gudmund Hernes (1978) har den nye mediehverdagen ført oss inn i et 

informasjonssamfunn der det er overskudd av informasjon og et underskudd på 

oppmerksomhet. På tross av at dette ble skrevet for over 40 år siden, synes det like aktuelt i 

dag, og Hernes` forskning støttes av flere mer dagsaktuelle teoretikere, som Strömbäck og 

Esser (2014) og Jenssen og Aalberg (2007). Politikerne har måttet tilvende seg en såkalt 

medievridd hverdag. Hernes (1978) beskriver blant annet at én av tendensene ved denne nye 

medievirkeligheten er økt fokus på enkeltpersoner fremfor anonyme kollektiver. Dette har 

gjort partilederne til «mediepersonligheter» med høy bruk av patos-retorikk. Tendensen i 

norsk politikk har også vist økende grad av polarisering, og partiene peker gjerne ut en 

hovedmotstander for å få sine egne politiske saker i fokus, og å gjøre seg selv og sin politikk 

mer interessant. Dette har ført til en politikk der det legges mer vekt på kritikk av 

hovedmotstanderen enn på egen politikk (Moen, 2007:104-105). 

 

Politikken har gjennomgått en såkalt medialisering, hvor politikerne har måttet tilegne seg 

nye måter å fange pressens oppmerksomhet på. Jenssen og Aalberg siterer Hernes 

(1978,1984) på noen av virkemidlene politikerne i dag bruker for å få publisitet i norsk 

presse: spissing, forenkling, polarisering, intensivering, konkretisering, og sist men ikke 

minst, personifisering (Jenssen og Aalberg, 2007:10). 

 

Hernes sin beskrivelse av «medievridningsteknikkene» og eksempler på partienes strategiske 
tilpasning:  
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(Jenssen og Aalberg, 2007:105) 

 

3.1.2 Et medialisert demokrati? 
Det er liten tvil om at forholdet mellom det offentlige, mediene og politikken har forandret 

seg de siste årene. Med tanke på sistnevnte har vi, ifølge Strömbäck og Esser (2013), entret 

en «tredje alder av politisk kommunikasjon». De argumenterer også for at demokratier i 

dagens samfunn i økende grad kan bli beskrevet som et «mediademokrati». Ifølge Strömbäck 

og Esser er en av nøkkelbegrepene for å forstå denne utviklingen «medialisering». De mener 

begrepet må forstås som en metaprosess sett i sammenheng med individualisering og 

globalisering. Frank Esser og Jörg Matthes (2013) siterer Mazzoleni og Schulz (1999), som 

mener at på sitt mest ekstreme kan medialisert politikk føre til en tilstand hvor politikken har 

«mistet sin autonomi og har blitt avhengig av de sentrale funksjonene i massemedia, og 

videre er i stadig utvikling i interaksjon med mediene» (Esser og Matthes, 2013:177). 

 

Medias både kommersielle, profesjonelle og teknologiske produksjonskriterier er viktige 

forutsetninger for hvilke politikere som får oppmerksomhet av mediene rundt en sak. Dette er 
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noe politikere må ta stilling til om de ønsker publisitet. På denne måten er mediene med på å 

forme politiske prosesser - spesielt for de som er avhengig av medienes og folkets 

oppmerksomhet rundt en sak eller tema (Esser og Matthes, 2013:177). 

 

3.1.3 Medialiseringens fire prosesser 
Medialisering av politikk kan, ifølge Strömbäck og Esser (2014), deles opp i fire prosesser. I 

sentrum av begrepet kan det forstås som en sosial endring der media har blitt mer og mer 

innflytelsesrike og er dypt integrert i samfunnet. Andre (Mazzoleni, 2008) argumenterer for 

at begrepet refererer til en «forlengelse av medias påvirkningskraft i alle sfærer av samfunn 

og sosialt liv» (Strömbäck og Esser, 2014:246).  

 

Stig Hjarvard (2013) mener derimot at medialisering må definerers som en prosess hvor 

samfunn og kultur blir avhengige av media og deres logikk (Hjarvard, 2013:13). Satt i 

politisk sammenheng argumenterer også Mazzoleni og Schulz for at medialisering er en 

prosess hvor politikken i økende grad har mistet autonomien, og har blitt avhengig av sentrale 

funksjoner massemediene kan tilby. De mener også at politikken i økende grad er formet av 

interaksjoner med massemediene (Strömbäck og Esser, 2014:578-579). Ut fra ovennevnte 

teorier kan medialisering forstås som en prosess hvor media har økende grad av viktighet i 

forskjellige sfærer av samfunnet. Teoriene antyder også en prosess hvor økende 

mediepåvirkning går på bekostning av andre institusjoner og sosiale aktører.  

 

Medialisering av politikk kan også bli definert som en prosess som over tid har økt medienes 

viktighet på det politiske feltet, dets politiske prosesser, institusjoner, aktører og 

organisasjoner. I begrepet medialisering ligger også en del felles med det 

lignende begrepet mediering. På tross av at begge omhandler en kommunikasjonsprosess 

gjennom mediene, viser sistnevnte mer til enveis-kommunikasjon, mens medialisering kan 

beskrives som en mer dynamisk kommunikasjonsprosess (Strömbäck og Esser, 2014:579). 

Som nevnt innledningsvis bygger Strömbäck og Esser opp begrepet medialisering som en 

prosess som kan deles i fire: Den første dimensjonen refererer til i hvilken grad media er den 

viktigste kilden til informasjon om samfunn og politikk. Og også hvor viktig mediene er som 

kommunikasjonskanal mellom politiske institusjoner og politiske aktører på den ene siden, 

og det offentlige på den andre (Strömbäck og Esser, 2014:579). 
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Den andre dimensjonen omhandler i hvilken grad media har differensiert seg fra, og gjort seg 

uavhengig av, politiske og sosiale institusjoner. Ifølge Strömbäck og Esser må alle sosiale 

institusjoner forstås som gjensidig avhengige av hverandre. Men for at mediene skal kunne 

være en selvstendig aktør, med viktighet for og påvirkning på politiske prosesser og aktører, 

må mediene finne sin egen stemme. Med andre ord må mediene altså forme seg selv som 

institusjon for å kunne ha innflytelse (Strömbäck og Esser, 2014:377).  Stig Hjarvard 

(2013:17) forklarer dette utviklingstrekket med at, «selv om media har blitt integrert inn i 

andre sosiale institusjoner og kulturelle sfærer, må de også kunne kreve status som en sosial 

institusjon selv», (min oversettelse), (Hjarvard, 2013:17). Med dette menes at, der mediene 

før ofte var bærere av visse politiske budskap, er dagens medier, ikke alle riktignok, 

differensiert fra politiske institusjoner, og ikke lenger avhengig av dem som sådan. Medias 

arbeidsmetoder blir dermed i økende grad styrt av deres egne interesser fremfor hva enkelte 

partier mener mediene bør dekke (Strömbäck og Esser, 2014:580). 

 

Den tredje dimensjonen refererer til i hvilken grad politisk innhold i mediene er styrt av 

medias logikk i motsetning til politisk logikk. Politiske institusjoner og aktører befinner seg i 

dag i en situasjon der de trenger mediene for å fremme det meste av sitt budskap. Selv om 

sosiale medier i økende grad er tatt i bruk for å nå velgerne, er likevel tradisjonelle medier 

som riksdekkende aviser og tv, de kanalene de fleste politikere anser som viktigst for å 

kommunisere med velgerne (Strömbäck og Esser, 2014:581).  Den fjerde dimensjonen viser 

til at det er opp til mediene hvordan en sak blir fremstilt og hva de velger å fokusere på. Dette 

er ute av hendene til politiske aktører, og er noe de i økende grad har måttet ta hensyn til og 

tilrettelegge, for å kunne få mest mulig påvirkningskraft på vinkling og oppmerksomhet. For 

å påvirke media, og igjen det offentlige ordskiftet, har politikerne måttet tilvenne seg medias 

logikk (Strömbäck og Esser, 2014:8).  

 

Denne fjerde fasen støtter altså oppunder Hernes` (1978) teori om medialiseringens resultat: 

medievridning. Anders Todal Jenssen og Torill Aalberg argumenterer for at denne fjerde 

fasen har ført til at mediene har blitt regissører. De mener journalistene har fått regimakt over 

meninger og diskusjoner i offentligheten, og deler ut roller til politikere etter hvor gode de er 

til å håndtere mediene, og legger ikke til grunn hvor flinke de er til å løse problemer eller 

hvor gode sakkunnskaper de har (Jenssen og Aalberg, 2007:253).  
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3.2 Sosiale medier og individualisering 
I en stadig mer digitalisert hverdag har også sosiale medier gjort inntog i politikken. Bente 

Karlsnes og Anders O. Larsson skriver i boken Makt, medier og politikk, at såkalte sosiale 

medier i løpet av få år har blitt integrert i politiske debatter og valgkampvirksomhet. De har 

som et resultat også blitt en del av den politiske kommunikasjonen, og et verktøy politikerne 

bruker for å nå velgerne (Karlsnes og Larsson, 2015:219).  

 

Etter Trumps valgseier i 2016 har Facebook og Twitter blitt utpekt som viktige arenaer for 

eiendomsmogulens vei til det ovale kontor, blant annet med tanke på gratis publisitet 

(Confessore og Yourish, 15.03.2016).  Også Obamas valgkamp og seier i 2008 viste hvordan 

kanalen kunne brukes til effektiv politisk kommunikasjon (Karlsnes, Larsson, 2015:219). 

Sosiale medier har blitt et sted der det fokuseres på den individuelle politiker fremfor det 

politiske partiet, og dette har vært med på å utvide arenaen hvor politikerne kan nå velgerne, 

samtidig som det også har blitt økende grad av personifisert valgkampvirksomhet.  

 

I en artikkel publisert av NRK sommeren 2017 kan vi lese at «Facebook skal hjelpe 

politikerne å vinne valgkampen», og daværende politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Espen 

Teigen, uttalte blant annet at han mente Facebook ville bli viktigst i valgkampen (Tolfsen og 

Rise, 12.06.17). En undersøkelse utført på vegne av bransjebladet Kampanje og Burson-

Masteller, tegnet imidlertid et annet bilde enn den forespeilede «Facebook-valgkampen», og 

viste at de tradisjonelle mediene fortsatt var viktigste arena (Jerijervi, 11.09.17).  

 

Enli og Skogerbø (2013) argumenterer for at politikerne, ved å dele mer private 

sider av seg selv, kaster seg inn i konkurransen om medias oppmerksomhet. For eksempel 

ved å invitere journalister inn i stua. På den måten kan de gi både et bedre bilde av dem selv 

som personer, kan selv styre mye av inntrykket, og kan smette inn politiske budskap 

underveis. Forfatterne argumenterer også for at toppolitikernes bruk av sosiale medier kan 

representere en endring i valgkampstrategien også for partisentrerte systemer, og signalisere 

en mer personifisert valgkampstrategi (Enli og Skogerbø, 2013:759). 

 

I partisentrerte systemer, slik som det norske, argumenterer Skogerbø og Enli (2013) for at 

det er det politiske partiet som spiller den viktigste rollen i det politiske budskapet og at det er 

mindre viktig at kandidatene utvikler sine personlige «image». Her blir det partiet som står 



 14 

for de overordnede kommunikasjonsstrategiene i valgkampene. Samtidig har også den norske 

politiske arenaen hatt en økende personifisering de senere årene. Sosiale medier har også blitt 

en arena hvor politikerne kan uttrykke meninger og politiske standpunkt i tillegg til å gi 

velgerne et mer personlig innblikk i deres liv (Enil og Skogerbø, 2013:758). 

 

3.3 Talehandlinger og symbolproduksjon 
Men valgkamp handler ikke bare om å konkurrere om velgernes stemmer, men like mye om å 

synliggjøre seg selv i offentligheten. På den måten blir også konkurransen om medienes 

oppmerksomhet vel så stor som å sanke velgere, nettopp fordi mediene er muligheten 

partiene har til å nå ut til mange av velgerne. Derfor er det i dag mediene som i stor grad 

former den offentlige og politiske sfæren (Allern, 2011:34). Allern viser til Thompson (1995) 

for å forklare hva politikk handler om, og skriver at «Politikk handler om maktutøving og 

beslutningsprosesser innen formaliserte, institusjonelle rammer». Han skriver også at 

prosessene handler om å sette den offentlige agendaen, symbolproduksjon og talehandlinger 

(Allern, 2011:34).  

 

På denne måten kan man argumentere for at politikken har blitt medialisert. To viktige 

aspekter ved dette er hvem som har kontroll over det redaksjonelle stoffet, og i hvilken grad 

journalisten som bringer videre det politiske budskapet har rom for tolkningsfrihet. 

 

3.3.1 Påvirkning og overbevisning 
Anders Johansen (2002) mener i sin gjennomgang av politisk talemåte gjennom historien, at 

formen nå er annerledes enn før, og at det er det som gir annerkjennelse og som inngir tillit. 

Han poengterer at der det tidligere ble brukt store fakter, som på en teaterscene, er retorikken 

politikerne bruker i dag mer lik slik velgerne selv snakker. Formen gir et inntrykk av at 

politikerne er som «alle oss andre», og at de kun er seg selv. Han legger også til grunn at TV-

ruta spiller en rolle ved å forstørre og komme tettere på. Som Thorbjørnsrud skriver, er det 

ikke lenger den «flammende talen som overbeviser», men ved å vise følelser som oppgitthet, 

sårbarhet og også sjarme politikerne når sitt publikum (Thorbjørnsrud, 2009:54).  

 

Aristoteles definerte retorikk som «evnen til i enhver sak å se hvilke muligheter vi har til å 

overtale» (Kjeldsen, 2013). Jens E. Kjeldsen skriver i boken Makt, medier og politikk (2015) 

at det er tre måter vi kan overbevise andre på. Vi kan benytte oss av logos, som appellerer til 
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de gode argumentene i saken, vi kan appellere til følelser hos tilhøreren ved hjelp av pathos, 

eller vi kan appellere til egen, altså avsenderens, troverdighet – etos. Som Kjeldsen 

konkluderer: «Uansett situasjon og medium har en politiker som vil vinne andres stemme, 

bare disse tre appellformene» (Kjeldsen, 2015:77). Ifølge Aristoteles er etos et viktig 

virkemiddel for å få folk til å lytte på det som blir sagt, og består av moralsk karakter, 

klokskap og kompetanse, samt velvilje overfor mottakeren (Krogstad, 2006:45). Bruk av etos 

blir derfor sentralt for en politiker i valgkamp.  

 

3.3.2 Selvhevdelse og personangrep 
En partilederdebatt har som formål å vise politiske skillelinjer, formidle politikk og informere 

om sakene de ulike politiske partiene ønsker å arbeide for, og ikke minst hvordan de vil jobbe 

for å fremme sakene. Fjernsynet gjør at politikerne kan nå ut med dette rett hjem i stuen til 

folk. Når kameralampen lyser, står de ferdigsminkede og oppstilt – klare til «kamp» om 

hvem som skal styre landet. Som Anne Krogstad skriver i sin artikkel fra 2006, er ønsket å 

«fremstille seg selv i et gunstig lys og motstanderne i et mindre gunstig lys». I sin studie 

stiller hun spørsmålet om hvordan de to retoriske virkemidlene selvhevdelse og angrep, 

benyttes av norske politikere i valgkampkommunikasjon på tv, med utgangspunkt i 

valgkampdebatter på fjernsyn før stortingsvalget i 2001 (Krogstad, 2006:41). Krogstad 

argumenterer for at politikk stort sett dreier seg om å fordele skyld og ære (2006:42). Ifølge 

Krogstad er selvhevdelse henvisninger til egen etos, og har som hensikt å overbevise om at 

politikeren, eller det politiske partiet, kan eller har fått gode ting til å skje (Krogstad, 

2006:45). I denne oppgaven vil fokuset derfor være å se etter tilfeller hvor politikerne har 

eksplisitte henvisinger til egen karakter og kvalifikasjoner, inkludert partipolitisk selvros.  

 

3.3.3 Personrettede angrep 
Til Dagbladet sier statsminister for Høyre, Erna Solberg, at politikerne må vise folkeskikk i 

valgkamper: 

 

- Jeg tror velgerne mest av alt vil høre på løsninger og forsøke å forstå forskjellene 

mellom partiene. De vil ikke høre på politikere som slenger negative karakteristikker 

etter hverandre. Videre sier hun: Jeg tror bare folk er blitt mer lei nå. De vil ha 

substans og innhold, ikke personangrep, og det er noe vi skal gi dem (Suvatne, 2013). 
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Ifølge Krogstad er angrep kanskje den viktigste ingrediensen i negativ valgkampstrategi. 

Angrepene kan variere i styrke, og kan inkludere alt fra smått kritiske bemerkninger om en 

motpart eller noe som har blitt sagt, til direkte ærekrenkelser. Sistnevnte kan frarøve 

motstanderen både autoritet og personlig verdighet. En samlebetegnelse er at man uansett 

styrke har et mål om å frata andre rett, og i sin tur fremstå som noe større rett selv (Krogstad, 

2006:48). En studie av fjernsynsdebatter under stortingsvalgkamp i 1993 utført av Nicklas 

Håkonsson, konkluderte med at hvert tredje politiske budskap var angrep og generelle 

negative beskrivelser, gjengir Krogstad. «Det å påvirke velgernes oppfatninger omkring 

årsaksforhold og politisk virkelighet gjøres altså i stor grad gjennom å kritisere og rive ned», 

sett ut fra Håkanssons studie, konkluderer Krogstad. Håkasson fant lignende tendenser i alle 

de Skandinaviske landene (Krogstad, 2006:48). I USA er derimot angrep, særlig i 

presidentdebatter, kanskje mer utbredt. Ifølge Håkansson hevder en studie utført av Prentice 

et al. at mellom 40 og 50 prosent av de politiske budskapene som kom frem under en 

presidentduell var angrep (Krogstad, 2006:48).  

 

Anne Krogstad viser til Mayhew (1974) når hun skal forklare politikernes selvhevdelse. 

Meyhew mener at selvhevdelse er et retorisk virkemiddel som er en del av den positive 

valgkampstrategien. Hensikten med dette retoriske virkemiddelet er å få folk til å tro at 

personen kan få gode ting til å skje, enten som individ eller som representant for partiet 

(Krogstad, 2004:89). Krogstad skriver at dersom en politiker beskriver seg selv i et godt lys – 

som moralsk kompetent, erfaren og en «velgernes venn», må vedkommende regne med at 

motparten vil komme med angrep på denne selvhevdelsen. Ifølge Krogstad er denne typen 

verbal gjendrivelse og konfrontasjon selve grunnlaget for en debatt. Angrep av denne typen 

er også selve grunnlaget for betegnelsen negative valgkamplinjer (Krogstad, 2004:93). 

 

Krogstad mener videre at om en politiker fremstiller en opponent i et dårlig lys, så trenger 

ikke dette automatisk gjøre vedkommende til et dårlig menneske. Det kan variere i grad, og 

inkludere alt fra ærekrenkelser til kritiske påpekninger av mildere grad. Uansett grad gjør 

slike angrep at man tar i fra motparten rett, for så å fremstå som noe bedre eller større selv. 

Det er også viktig å skille mellom angrep på sak, parti og person. Jeg vil i denne oppgaven ta 

for meg de to sistnevnte angrepsformene – altså angrep på parti og person.   

 

Ifølge Krogstad gir forskningslitteraturen ulike normative og empiriske tilnærminger til 

valgkampstrategier basert på personangrep. Noen forskere mener at slike svertekampanjer 
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bidrar til et mer polarisert politisk klima, og at det reduserer kvaliteten på den politiske 

debatten. Velgerne kan også være skeptiske til denne typen strategier ifølge undersøkelser 

utført av Anosolabehere (1994). Det hevdes videre at negative budskap demobiliserer 

velgerne, og at det kan føre til en bumerangeffekt som fører til negative konsekvenser for den 

som kommer med det negative budskapet. Dette blant annet fordi den angripende part har en 

tendens til å få et større stemmetap enn den som blir angrepet. Ifølge Bauhr og Eliasson 

(2001) kan denne type personhenvisninger kalles «stol-på-meg-argumentasjon». De trekker 

linjer tilbake til Aristoteles` etoskommunikasjon – altså kommunikasjonen av moralsk 

karakter, klokskap og velvilje overfor mottakeren av budskapet (Krogstad, 2004:89).  

 

Bauhr og Esaiasson har videre bygd ut Aristoteles` typologi og opererer med fem former for 

selvhenvisning, som inkluderer moral, kompetanse, erfaring, ansvar og samhørighet med 

mottakerne. Her viser de fire første til autoritet og et overordnet forhold til mottakerne, mens 

sistnevnte reflekterer over Aristoteles` begrep om den gode vilje overfor mottakerne, og 

kategoriseres som en ikke-autorativ form for selvhenvisning (Krogstad, 2004:89). Krogstad 

viser her til Håkansson (1999). Debattanten skaper her en samhørighet og en identitet med 

mottakerne ved å tro at de har noe felles. Ifølge Krogstad kan også erfaring være med på å 

skape en form for samhørighet med velgerne, men hun er skeptisk til å klassifisere 

erfaringsargumentasjon som en type autoritativ argumentasjon. Utover dette mener hun at 

innholdsdefinisjonene i de fem ovennevnte formene for selvhevdelse er de samme som hos 

Bauhr og Esaiasson (2004:90). 

 

3.3.4 Politikk er argumenter 
Politikk og debatt består av argumenter, og partilederdebatten er ment å skulle være 

opplysende for velgerne før et valg. Likevel er det ofte man kan sitte igjen med følelsen av å 

ikke forstå noe av det som akkurat ble sagt. Den danske universitetsprofessoren Christian 

Kock argumenterer for at politikerne i økende grad bedriver såkalt «utenomsnakk», og på den 

måten har blitt bedre og bedre på å snike seg utenom kritikk og unngå å forholde seg til 

motargumenter. Han mener dette er med på å gjør beslutningsgrunnlaget til velgerne 

dårligere. Han peker på både flere strategier politikerne benytter for å gjøre dette. Deriblant, å 

ignorere argumentet og svare på noe helt annet, svare på en forvrengt utgave av argumentet, 

og også avvise argumentet blank uten å gi noen grunn til det (Hoffmann, 2009). Retorikeren 

og universitetsprofessor i Bergen, Jens E. Kjeldsen, peker på det samme som sin danske 
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kollega, og mener det han kaller «retoriske uskikker og uredeligheter», gjør det vanskeligere 

for velgerne å vurdere hvor politikerne egentlig står (Kjeldsen, 2017).  

 

3.4 Mer synlige ledere 
Sigurd Allern skriver i sin bok Fjernsynsvalgkampen fra 2011 at politiske toppledere har en 

langt mer synlig og eksponert rolle i dag enn de første 20 årene etter andre verdenskrig. 

Gjennom fjernsynsapparatet kom politikerne «inn i stua» og fremveksten av nye og 

uavhengige medier stilte nye krav til politikerne og den politiske kommunikasjonen. Dagens 

mediehverdag er preget av høyt tempo for politikerne, og journalister krever svar uavhengig 

av om saken eller spørsmålet er avklart innad i paritet, eller om saken er utredet. Denne 

utviklingen mener Allern har gitt partilederne mer makt, men også et mer personlig ansvar. 

Dette førte igjen med seg at interne maktkamper og uenigheter innad i partiet blir eksponert 

for det offentlige i større grad enn før og førte også med seg at ledere i dag har en tendens til 

å bli skiftet ut hyppigere enn partiledere kunne sitte på 1950- og 60-tallet. Allern mener at 

politiske toppledere i dag blir utsatt for noe av det samme som for eksempel fotballtrenere; 

hvor lenge du sitter på topp avhenger av resultatene du leverer. Partiledernes resultater og 

kompetanse blir også konstant overvåket av mediene (Allern, 2011:28). Allern trekker frem 

maktkampen i Arbeiderpartiet på 90-tallet, som til slutt endte med at Thorbjørn Jagland trakk 

seg som statsminister, og lederskiftene i Høyre på 1980-tallet som eksempler på dette. Han 

mener Carl I. Hagen er eneste unntak hva gjelder utskiftninger i partiledelsen, og mener 

Hagens ledelse av Fremskrittspartiet fra 1978 til 2006 skyldtes partiets populistiske karakter 

og behov for en karismatisk lederfigur som stemmesanker (Allern, 2011:28). 

 

På 60-tallet, da NRK hadde monopol og partipressen fortsatt var godt forankret, var 

redaksjonenes frihet og selvstendighet langt mindre enn i dag. Mediene har nå mer ressurser, 

og selvbevisstheten og maktviljen er sterkere. Samtidig har politikerne medietrening og 

profesjonalisering ført til at journalistene forsøker å verge seg mot de politiske kildenes 

teknikker, og omvendt. Dette har ført til det som kalles en medialiseringsspiral, og kan ses på 

som en relasjon preget av forhandling om kontroll mellom aktørene, og et landskap der 

maktbalansen kan skifte (Allern, 2011:35). For å kunne bli partiets leder, og «ansikt utad» 

holder det ikke lenger at du er god i politikk, men det legges også vekt på at kandidaten har 

medietekke. Medietilpasset retorikk og medietrening er i dag derfor en stor del av 

forberedelsene en kandidat må igjennom (Allern, 2011:35).  
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At de politiske partiene i dag må ta stort hensyn til mediene, hva som kommer frem, og 

hvordan det gjør det, må imidlertid ikke forveksles med at det kun er journalistene som sitter 

med makten i hendene. Også de politiske partiene har sin del av kaka og kan utnytte sine 

posisjoner og ressurser både som kilder og som samfunnsdebattanter. Når nyhetsmedienes 

roller analyseres er det derfor viktig å skille mellom agenda-sending og agenda-setting 

(Semetko og Canel, 1997), påpeker Allern. Nyhetsmediene dekker valgkampen og formidler 

partienes dagsorden og utspill, og kan på denne måten ses på som agenda-sendere (Allern, 

2011:35). Mediene kan derfor primært ses på som kanaler der kildene blir de virkelige 

agenda-setterne. Nyhetsmedier som vil inneha sistnevnte rolle må derfor etablere en egen 

dagsorden, uavhengig av partiene, og kanskje basere seg mer på temastyring og politisk 

prioritering, mener Allern (Allern, 2011:35). 

 

At mediene blir sett på som styrende for hva velgerne er opptatt av vil derfor si lite om hvor 

selvstendig denne dagsorden er satt. Som Allern siterer Martin Eide (1991) på, så kan 

journalistene «bli utmanøvrert av mektige aktører som behersker språket. Særlig tydelig er 

dette i det mest dominante medium, fjernsynet – dette maktens medium, denne tribune, for 

makthaverne» (Allern, 2011:36). Spesielt fjernsynskanalene har lenge hatt mulighet til å 

påvirke politiske prosesser ved å utnytte makten de har som selvstendige aktører, og 

regissører av det politiske landskapet som kommer frem i mediene. Mediene har makt til å 

synliggjøre samtidig som de også kan usynliggjøre, og de har makt til å prioritere, tolke og 

sammenfatte. Gjennom valg av tolkningsrammer påvirkes derfor publikums målestokker for 

hvordan partier og politikere vurderes (Allern, 2011:36). 

 

Stig Hjarvard (2003:55) peker på hvordan politikere i stadig større krav må strebe etter å 

innfri et krav om å by på seg selv. «Deres politiske engasjement skal helst fremstå som 

motivert av personlige erfaringer og karaktertrekk, og deres politiske autoritet og troverdighet 

bygger i stigende grad på deres evne til å iscenesette seg som privatpersoner og innvie oss i 

deres private liv» (Min oversettelse) (Hjarvard, 2003:55). Dette har igjen ført med seg en 

endring i måten politikerne ordlegger seg på (Thorbjørnsrud, 2009:54). Lisbet van Zoonen 

(2004) mener det økte fokuset på politikere har gjort dem til kjendiser og regne. I dagens 

overflod av informasjon har de kjente politikerne blitt en slags snarvei til informasjonen 

velgerne trenger for å gjøre seg opp en mening. Psykologene Iyengar og McGuire (1993) har 

pekt på at resultatet av denne utviklingen er at personer som ønsker å minimere tiden brukt på 

å sette seg inn i politikk baserer sine avgjørelser på de individuelle karaktertrekk og 



 20 

egenskaper hos politikerne istedenfor partiet som sådan. Dette fører igjen med seg at dagens 

politikere hele tiden må forholde seg til både kravene som omfatter politikk, i tillegg til 

underholdningsaspektet (van Zoonen, 2004:69).  

 

 

3.5 Mediene som valgkamparena 
Ifølge Karlsen og Skogerbø (2014) er det gjennom mediene at de fleste velgerne gjør opp en 

mening om politikere og politiske partier. Til tross for omfattende valgkampvirksomhet med 

reiser rundt om i landet, viser studier at det er gjennom TV, internett og i avisene at velgerne 

gjør opp sin mening, snarere enn en-til-en møter med for eksempel de politiske 

toppkandidatene (2014:80). Som Karlsen og Skogerbø argumenterer for, kan man derfor ikke 

forestille seg valgkamp uten at de er medialiserte hendelser. De to forskerne argumenterer for 

at partirepresentasjon ved hjelp av individuelle kandidater er essensielt i en valgkamp i 

demokratier der de fleste velgerne opplever valgkampen, eller blir kjent med politikken, 

nettopp gjennom mediene (Karlsen og Skogerbø, 2014:81). 

 

I Karlsen og Skogerbøs studie (2014), der de spurte en rekke politikere om hvilke 

medieplattformer som var viktigst for dem i en valgkampsituasjon, havnet nasjonal TV på en 

tredjeplass fra toppen. Dette mediet ble altså sett på som den tredje viktigste plattformen for 

politikerne, når de skulle nå ut til velgerne sine med sitt budskap (Karlsen og Skogerbø, 

2014:82). Om man ser på regionale forskjeller studien viste, så var opptrender på 

riksdekkende tv og radio veldig viktig for toppolitikere som bedrev sin valgkamp i Oslo. 

Ifølge studien var mange av disse kildene partiledere, og gir funn som indikerer forholdvis 

store forskjeller hva gjelder partielite og politikere ute i distriktene og utenfor hovedstaden 

(Karlsen og Skogerbø, 2014:82). 

 

Tidligere studier (Karlsen og Skogerbø, 2014:88) viser også hvor viktig NRK er eller har 

vært for politikere i valgkamp. I en undersøkelse utført i forbindelse med Stortingsvalget i 

2009 viste resultatet at NRK var det mediet som ble rangert absolutt høyest når det gjaldt 

grad av viktighet for politikeren. Faktisk så mange som 70 prosent foretrakk statskanalen som 

talerør ut til befolkningen (Karlsen og Skogerbø, 2014:88-89). Rikskringkastingen raget over 

absolutt alle andre medier i landet, med TV 2 sånn halvveis hakk i hjel. Faktisk beskrev åtte 

av ti politiske kandidater nasjonalt fjernsyn som det mest innflytelsesrike i 
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stortingsvalgkamp, når det gjelder muligheten til å nå gjennom hos velgerne (Karlsen og 

Skogerbø, 2014:88). Dette viser at politikerne verdsetter mediene som en arena der de kan 

sikre synlighet for sine toppkandidater, et sted de kan fremme sine kampsaker og som et sted 

hvor de kan sette dagsorden (Karlsen og Skogerbø, 2014:89). 

 

3.5.1 Debatt som underholdning og opplysning 
Det er flere måter å utforme et valgprogram på, og de redaksjonelt ansvarlige har mange 

avgjørelser å ta for hvordan det endelige resultatet blir. I Norge, hvor vi har et parlamentarisk 

flerpartisystem, utformes debattene annerledes enn ved for eksempel et amerikansk 

presidentvalg med sine to hovedblokker og et fåtall av kandidater (Allern, 2011:37).  

 

Fjernsynsredaksjonene kan gjennom produksjonskriterier og regi legge opp til en arena som 

legger føringer for hvordan politiske debatter skal foregå i studio. Det er også journalistene 

som tildeler taletid, og produksjonen som har regimakten. Altså makten til å iscenesette 

debatten gjennom tema og hvordan politikerne fremstår for publikum under sin diskusjon. 

NRKs rolle i å fremme politisk debatt er å gjennom sine TV-sendinger bidra til å «støtte 

demokratiet gjennom sitt TV-tilbud» og å tilby seerne både «debatt og vesentlig 

samfunnsinformasjon». I tillegg har NRK, som alle andre medieinstitusjoner, måttet ta 

stilling til en medievirkelighet som har et større fokus på seertall og lesertall enn tidligere, og 

ta grep som kan øke oppslutningen av disse (Thorbjørnsrud, 2007: 125-126).  

 

Foran valget i 2003 skriver Kjersti Thorbjørnsrud i boka Den medialiserte politikken (2007) 

at NRKs pålegg om å ha valgrelaterte sendinger som en del av sitt programtilbud var 

vanskelig å kombinere med målet om høye seertall. Foran en av valgsendingene dette året 

gikk redaksjonen i tenkeboksen for å finne ut hvordan de på best mulig måte kunne friste 

publikum til å se på valgrelaterte sendinger. Strategien redaksjonen i Redaksjon EN gikk for 

var å legge opp til en brennhet debatt, der toppolitikerne var i fokus (Thorbjørnsrud, 2007: 

126). 

 

Valg av formater, programopplegg og regi vil alltid ha en sterk innflytelse på 

kommunikasjonen i en medievalgkamp, skriver Sigurd Allern i sin bok Fjernsynsvalgkampen 

fra 2011. Særlig har fjernsynet en sterk innflytelse på hva som blir fremmet av politisk 
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kommunikasjon, nettopp fordi dette mediet krever både forhåndsplanlegging og timing 

(Allern, 2011:37).  

 

Som tidligere nevnt hadde partiene selv en del kontroll over valgdebattene i tidligere år. De 

senere årene er debattene imidlertid blitt journaliststyrte, noe som betyr at det er redaksjonene 

som bestemmer opplegget rundt debattsendingene, hva som skal diskuteres, hvem som skal 

ha ordet når, og hvor lenge de får taletid. Denne typen debatt utelukker ikke at partier og 

politikere kan komme med ønsker angående for eksempel hva som skal tas opp, men det vil 

uansett være redaksjonene som har siste ord i saken (Allern, 2011:41).  

 

Dagens partilederdebatter og politiske intervjuer er også preget av en klar rollefordeling. 

Ifølge Allern (2011) har journalistene rett til å spørre, mens politikernes oppgave er å svare. 

Et brudd på denne relasjonen, som for eksempel ved et motspørsmål fra politikeren til 

journalisten, mener Allern kan tolkes som et normbrudd. Relasjonen mellom politiker og 

journalist kan på denne måten ses som en asymmetrisk relasjon, der det er journalisten, som 

på vegne av publikum og offentlighetens interesser har kontroll over tema, og også 

samtaletonen og tempo (Allern, 2011:48). Programlederens rolle kan også være i endring 

avhengig av format på debatten. En debatt mellom to parter kan regisseres annerledes av 

journalistene enn om det er snakk om en debatt med flere partiledere til stede. Journalistens 

rolle kan her variere fra en mer passiv ordfordeler til å være aktiv regisserende (Allern, 

2011:49). Både i partilederdebatten i 2013 og i 2017 er det innslag av debatt mellom kun to 

deltakere i sendingen.  

 

I medierte samtaler er også avbrytelser et sentralt ord. Å avbryte er et uttrykk for kampen om 

dagsordenmakten, ifølge Allern (2011). Om det er snakk om avbrytelser fra journalisten 

mener Allern at journalistene selv begrunner dette som et nødvendig trekk for å for eksempel 

hindre politikere i å svare unnvikende på spørsmål, eller for å stanse lange politiske 

utredninger som kan ødelegge både programmets rytme og appell til publikum (Allern, 2011: 

49).  

 

Teknologisk utvikling har ført til nye medievaner og nye utfordringer for både politikere og 

journalister, for å holde på velgernes/seernes oppmerksomhet. Og der man før så at 

politikerne i stor grad styrte valgdekningene og mediene fungerte som et slags 

«mikrofonstativ», ser man i dag kritiske journalister som tar ordstyringen og ber politikerne 



 23 

svare konkret. I dag er et også større konkurranse mediene i mellom, og partilederdebatter 

arrangeres i dag både på NRK og TV 2. Det har derfor blitt en viss forventning at 

debattsendingene skal ha by på en viss form for underholdning for å holde på seerne.  

 

I boken Entertaining the Citizen (2004) studerer Lisbet van Zoonen forholdet mellom 

politikk og underholdning, og stiller spørsmålet om disse to lar seg kombinere. Zoonen 

argumenterer for at det ikke vil være gjennomførbart å skulle skille politikk fra resten av 

kulturen, om ønsket er å opprettholde et demokrati med opplyste borgere. For det første vil 

ikke politikken klare å konkurrere med de andre tilbudene i dagens samfunn, og den vil også 

distansere seg, og bli noe annet, enn det som preger dagliglivet til velgerne (van Zoonen, 

2004:5).   

 

3.6 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg forsøkt å gi en grundig gjennomgang av det teoretiske rammeverket 

som ligger til grunn for min analyse av de to partilederdebattene. Jeg har sett på 

partilderedebattens historie, som jeg mener er viktig for å sette dagens utgave inn i en 

historisk kontekst. Jeg har også sett på de produksjonstekniske kriteriene som ligger til grunn 

for en slik debatt, utviklingen av journalistens rolle i debatten, og fjernsynets posisjon som 

valgkamparena. Alle viktige viktige punkter for å forstå hvordan debatten fungerer. Kapittelet 

har også hatt stort fokus på begrepet medialisering, som er plukket ut som selve grunnmuren i 

analysen min, og viktig for å forstå både politikernes og journalistenes rolle og opptreden i 

debattsammenheng. Jeg har redegjort for begrepets prosesser, sett ut i fra flere teorier og 

forskere, for å forsøke å danne et så dekkende bilde av begrepet som mulig. Videre har jeg 

tatt for meg utviklingen i partiledernes rolle i offentligheten, og hvordan ledernes økte 

synlighet har hatt konsekvenser for både hvordan politikk blir praktisert og kommunisert. 

Sistnevnte har også blitt synliggjort ved å se på aktuelle begreper og tendenser for politisk 

retorikk.  

 

Begrepene og utviklingstrekkene jeg har redegjort for gjennom dette kapittelet vil være 

viktige nøkler for å kunne gjennomføre analysen, og for å kunne besvare 

forskningsspørsmålene. Jeg vil derfor ta med meg både teorier utarbeidet om medialisering, 

teorier om politikernes rolle og retorikk, og forutsetninger for av debatten som 

valgkamparena inn i analysedelen av denne oppgaven.  
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4 Metode og fremgangsmåte 
 

Jeg vil i dette kapittelet redegjøre for metoden som ligger til grunn for å gjennomføre denne 

oppgaven, samt legge frem materialet jeg skal benytte i analysen.  

 

4.1 Kvalitativ analyse av tekst 
Oppgavens hensikt er å kunne danne et bilde av hvordan toppolitikernes kommunikasjon i 

debattsammenheng var under de to debattene jeg har valgt å ta for meg, og se etter en 

utvikling eller endring basert på resultatene jeg finner i analysen. For å kunne analysere dette 

har jeg valgt å bruke kvalitativ metode. I kvalitative studier er det ikke alltid at hensikten bare 

er å skulle fastslå i hvilken grad funnene er representative eller generaliserbare, men kan også 

dreie seg om å oppnå forståelse for dynamikken i utvalget som studeres. Om ikke funnene i 

seg selv kan generaliseres, er det ofte mulig at dynamikkene innenfor de sosiale settingene, 

som for eksempel en partilederdebatt, kan det (Østbye m. fl, 2002:119).   

 

Oppgaven tar for seg to «case» som jeg vil sammenligne, og konsentrerer seg om et materiale 

med fire års mellomrom - valget i 2013 og valget i 2017. Analysen vil i hovedsak forsøke å 

danne et helhetsbilde, hvor hovedanliggende er å se etter endringer eller likheter mellom 

måten partilederne snakker med og om hverandre i de to partilederdebattene.  

 

Ifølge Robert K. Yin (2012) egner casestudier seg spesielt godt til forskning der spørsmålet 

går ut på å besvare «hvorfor» eller «hvordan» (Yin, 2012:5). Ettersom jeg ønsker å finne ut 

av hvordan toppolitikerne snakker med og om hverandre i to valg, vil det derfor være gunstig 

å velge denne metoden.  

 

Jeg velger i denne oppgaven å utføre en kvalitativ innholdsanalyse av det manifesterte 

innholdet som kommer frem i de to casene. Dette innebærer at det kun er det som eksplisitt 

kommer frem i debattene som vil tas med, og at de underliggende meningene ses bort i fra. 

Dette være med på å gi en mest mulig objektiv og nøyaktig undersøkelse.  

 

Sigmund Grønmo (2004) beskriver kvalitativ innholdsanalyse som en systematisk 

gjennomgang av dokumenter, med det formål å skulle kategorisere og registrere data som er 
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relevante for problemstillingen. Denne formen for analyse kan i prinsippet brukes på alle 

former for tekst, men er kanskje særlig egnet til analyser der materialet er verbalt. Muntlige 

tekster blir som regel overført til skriftlig form før de blir analysert (Grønmo, 2004:187), og 

partilederdebattene jeg analyserer, i henholdsvis 2013 og 2017, er derfor transkribert i sin 

helhet. I denne masteroppgaven har jeg valgt å fokusere på det som blir sagt i debatten, og det 

er kun det som kan høres som er transkribert. Ikke-språklige uttrykk, som for eksempel 

pauser, tonefall og latter er ikke inkludert i transkriberingen eller analysen.  

 

Jeg har valgt å ta utgangspunkt i en tekstanalytisk metode, som kan beskrives som en generell 

betegnelse på kvalitative studier av tekster (Østbye m.fl., 2002:62). Innenfor mediefag er det 

ikke én type tekstanalyse, men flere muligheter innenfor den samme disiplinen. Ofte utviklet 

for forskjellige formål om å kunne analysere forskjellige typer tekst. Formålet med 

tekstanalyser er for forskeren å stille spørsmål til teksten, for å finne ut noe bestemt med den 

eller de aktuelle tekstene. I denne oppgaven legges tekstanalystisk metode til grunn (Østbye 

m.fl., 2002:61-62).  

 

I tekstanalysen er det et nært forhold mellom teorien som ligger til grunn for analysen av den 

eller de konkrete tekstene, og måten det skal utføres på – altså prosedyren. Forskeren velger 

begrep og analyseverktøy som er konkrete til å skulle belyse de aspektene ved teksten som er 

relevant for forskningsspørsmålet. Det forutsetter med andre ord at både perspektiv, begrep 

og problemstilling gir analysen retning og redskaper til å forstå tekstene.  

 

Som Østbye (m.fl. 2002) peker på er det nettopp tekst som ligger til grunn for at mediene skal 

kunne utøve makt, påvirke og formidle seere, lyttere og lesere. Analyse av mediert tekst har 

derfor vært et sentralt forskningsområde innenfor medievitenskap (Østbye m.fl., 2002:62). 

Tekstanalysen må ha et formål, og kunne formidle et svar på hvorfor man skal foreta en 

analyse av dem eller den utvalgte teksten. Den analytiske interessen kan for eksempel være 

knyttet til utrykk, innhold og som historisk dokument sett i sammenheng med både kultur- 

og/eller samfunnsforhold (Østbye m.fl., 2002:69). 

 

4.2 Fremgangsmåte, koding og kategorisering 
Dataanalysen har som formål å avdekke generelle eller typiske mønstre i materialet. For å 

avdekke disse mønstrene er det nødvendig å forenkle og sammenfatte innholdet i tekstene, 
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slik at det blir lettere å få oversikt over viktige og sentrale tendenser i det utvalgte materialet 

(Grønmo, 2011:246). Dette kan gjøres ved å kode materialet som skal undersøkes. Ifølge 

Grønmo går dette ut på å finne ett eller noen få stikkord som kan beskrive eller karakterisere 

et større utsnitt av teksten, for eksempel hele avsnitt eller setninger. Dette kalles koder, og er 

en forkortelse eller et symbol som brukes for å klassifisere ordene. En kode kan for eksempel 

representere et tema som avsnittet dreier seg om, eller noe som omtales i avsnittet. Dette kan 

eksempelvis være en aktør, en handling, en relasjon eller en hendelse (Grønmo, 2011:246-

247).  

 

Koder kan være deskriptive, fortolkende eller forklarende. Med deskriptive koder menes rent 

beskrivende karakteristikker av tekstens faktiske innhold og eksplisitte innhold. Fortolkende 

koder gir uttrykk for forskerens tolkning av teksten, eller hvordan forskeren forstår den, mens 

forklarende koder uttrykker det forskeren mener er en forklaring av de forholdene som 

eksplisitt blir omtalt i teksten. Jeg vil benytte meg at deskriptiv koding, som er rent 

beskrivende karakteristikker av det eksplisitte og faktiske innholdet i teksten (Grønmo, 

2011:247).  

 

Videre vil jeg bearbeide kodene som er utviklet under den åpne kodingen til kategorier og 

begreper. En kategori er, ifølge Grønmo, «en samling eller klasse av fenomener med 

bestemte felles egenskaper» (Grønmo, 2011:248). Ut fra definisjonen av de felles 

egenskapene kan man se hvilke fenomener som hører til en spesiell kategori, og hvilke 

fenomener som ikke gjør det. Aktuelt for denne oppgaven kan for eksempel være å plassere 

alle utsagn som uttrykker positiv eller negativ omtale om Arbeiderpartiets politikk innenfor 

en kategori, fordi utsagnene har det til felles at de uttrykker en holdning til det aktuelle 

partiets politikk. Tilsvarende kan igjen gjøres hva gjelder de andre politiske partiene 

(Grønmo, 2011:248).  

 

Å videreutvikle kodene til kategorier må være mer systematisk enn den første kodingen av 

materialet. Utgangspunktet blir nå fellesnevnere for ulike fenomener som beskrives i 

materialet, og disse må først identifiseres og defineres. Dette gjøres ved å gjennomgå de 

kodene som den første, åpne, kodingen resulterte i, og også eventuelt foreta en vurdering av 

deler av materialet på nytt for å lete etter fellestrekk ved flere av kodene og flere av de 

kodede tekstelementene (Grønmo, 2011:248).  
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Etter hvert som fellestrekkene identifiseres og defineres danner de grunnlaget for eventuelt 

stadig flere og stadig mer definerte kategorier. Oppgavens problemstilling må hele tiden 

danne grunnlag for hvilke kategorier som er mest relevante og som gir mest mulig avkastning 

til oppgavens spørsmål. Gjennom arbeidet må det foretas løpende vurderinger av dette. Ifølge 

Grønmo må utgangspunktet for kategoriseringen hovedsakelig bygge på de empiriske 

dataene for at forskeren igjen kan være mest mulig åpen for å «oppdage nye og uforutsette 

sammenhenger og tendenser» (Grønmo, 2011:248). Problemstillingen vil utover i arbeidet bli 

tillagt større og større vekt for at de empiriske mønstrene kan fortolkes og forstås sett i lys av 

mer teoretiske perspektiver. Dette med sikte på å teoretisk kunne generalisere de empiriske 

resultatene. Gjennom arbeidet med denne prosessen kan det bli aktuelt å dele en kategori opp 

i flere nye og mer spesifikke kategorier. For eksempel kan generelle holdninger til 

Arbeiderpartiets politikk deles opp i en kategori som representerer støtte til Arbeiderpartiets 

eldreomsorgspolitikk, mens en annen representerer det motsatte. Flere kategorier kan igjen 

slås sammen til mer generelle kategorier, som for eksempel støtte til Arbeiderpartiets politikk 

generelt, og videre: støtte til venstresidens politikk. Hvor generelle og spesifikke kategoriene 

vil måtte være avhenger av hvilke kategorier det utvalgte datamaterialet gir grunnlag for, og 

også hva som er fruktbart for oppgavens problemstilling (Grønmo, 2011:249).  

 

På denne måten bidrar kodingen til at nye kategorier blir utviklet. Når nye kategorier er 

utviklet, revidert og spesifisert vil de i sin tur fremstå som en egen kode. Etter hvert som de 

ulike kategoriene i løpet av prosessen blir mer veldefinert vil de ende opp som et 

utgangspunkt for en systematisk koding av hele materialet. Gjennom denne prosessen kan jeg 

avgjøre om kodene fungerer godt for hele materialet eller om kodene må gjennomgå mer 

tilpasning og forbedring (Grønmo, 2011:249).  

 

4.3 Begrepsutvikling 
Neste trinn i prosessen med kodingen er å utvikle begreper. Dette er en betegnelse på 

bestemte typer fenomener. Et begrep kan være betegnelsen på de fenomenene som inngår i 

kategorien, ifølge Grønmo, og kan dermed være et navn på kategorien. 

Samfunnsvitenskapelige begreper kan variere både med tanke på kompleksitet, generalitet og 

abstraksjonsnivå (Grønmo, 2011:249-250).  
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Utfordringen i begrepsutviklingen oppstår når kodingen skal videreføres fra kategorisering. 

Her er utfordringen å finne betegnelser på kategoriene som er teoretisk fruktbare, slik at de 

igjen kan stadfeste eller danne utgangspunkt for nye. På denne måten kan begrepene knytte 

forbindelser mellom begrepene generert fra empirien, men også fra mer generelle 

samfunnsvitenskapelige perspektiver (Grønmo, 2011:250). Denne konfrontasjonen mellom 

den empiriske avklaringen og avgrensningen av innholdet i de ulike kategoriene i materialet 

og de etablerte begrepene, vil igjen kunne revidere, nyansere og klargjøre begrepene 

(Grønmo, 2011:250).  

 

Det tredje trinnet i kodingsprosessen dreier seg om å ta utgangspunkt i de kategoriene som er 

utviklet, og den delen av det tekstuelle materialet som knytter seg til de forskjellige 

kategoriene. Her kan det bli aktuelt med nok en revidering av kategoriene, fordi det viser seg 

nødvendig både i møte med ulike begreper og fordi de viser seg å ikke holde mål i form av 

fruktbarhet for oppgavens forskningsspørsmål. Det blir her viktig å se på grensene og 

forholdet mellom ulike kategorier. Et begrep refererer ikke alltid til én kategori, men kan 

også referere til en samlebetegnelse på et sett kategorier, eller til en relasjon mellom ulike 

begreper (Grønmo, 2011:250).  

 

Utviklingen av begreper baserer seg gjerne på såkalt selektiv koding, som betyr at kodingen 

går i dybden på hvert enkelt begrep, og dreier rundt de kategoriene og tekstelementene som 

er spesielt relevante for det enkelte begrepet (Grønmo, 2011:250).  

 

Etter hvert som man går stegene i den kvalitative analysen, fra koding til kategorisering og 

begrepsutvikling vil det bli lagt økende føringer fra oppgavens problemstilling og 

bakgrunnsteori, samtidig som det også blir lagt vekt på fortolkende og forklarende koder. Det 

er hele tiden viktig å ha i mente at forskeren skal ha et nært forhold til materialet, og sitater 

fra forskningsmaterialet kan for eksempel brukes til å illustrere, utdype og dokumentere 

innholdet (Grønmo, 2011:250).  

 

I denne oppgaven skal jeg gjennom tekst i ganske stort omfang, og måtte derfor velge en 

metode som kunne behandle denne teksten på en mest mulig effektiv måte. Jeg landet derfor 

på ovennevnte metode.  
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4.4 Utarbeiding av kodingsspørsmål  
For å på best mulig måte kunne besvare oppgavens problemstilling og forskningsspørsmål 

har jeg utarbeidet noen spørsmål jeg koder etter. Spørsmålene er følgende:  

 

- Hvor ofte snakker politikerne om andre med navn? 

- Hvor ofte snakker de om andre partier? 

 

Dette ble kodet både etter hvem som ble angrepet – altså parti og person – og også etter 

hvilken debatt og under hvilket tema i debatten angrepet forekom.  

 

Deretter har jeg analysert innleggene og trukket ut det jeg mener kan betraktes som angrep, 

og plassert de i underkategorier etter argumenter. Dette er gjort med inspirasjon fra Krogstads 

(2006) sine forskningsspørsmål fra 2006, og jeg landet på at innlegg med følgende påstander 

rettet mot parti, person eller politisk fløy, skal betraktes som angrep:  

  

- Løgn og mangelfull troverdighet 

- Inkompetanse og svake lederevner 

- Skremselspropaganda 

- Umoral og uansvarlighet 

 

For å tydeliggjøre hvordan jeg har kategorisert angrepene inn i underkategorier vil jeg 

presentere eksempel på utsagn som kan kategoriseres under de påfølgende underkategoriene:  

 
Løgn og mangelfull troverdighet: Siv Jensen (Frp): Under denne regjeringen så har man altså 
tømt mange av landets lokalsykehus for innhold til tross for at man lovet at ingen 
lokalsykehus skulle legges ned.  
(Partilederdebatten 2013) 
 
Inkompetanse og svake lederevner: Knut Arild Hareide (KrF): Og det han (Stoltenberg) viste 
i 2000 var at han har vist en sviktende dømmekraft når det gjelder energi- og miljøpolitikk.  
(Partilederdebatten 2017) 
 
Skremselspropaganda: Liv Signe Navarsete (Sp):Senterpartiet har jo ingen angst for private 
løysninga, men vi er imot Høyre sine forsla,g fordi en massiv privatisering vil trekke både 
fagpersoner og penger ut av vårt felles helsevesen. 
(Partilederdebatten 2013) 
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Umoral og uansvarlighet: Jens Stoltenberg (AP): Og det å stanse den avskogingen det er de 
største og de billigste utslippsreduksjonene. Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å kutte den 
innsatsen, og det er dobbelt feil. 
(Partilederdebatten 2013) 

 

Jeg har også trukket ut aktuelle sitater i de to debattene der politikerne henviser til egen 

karakter – såkalt selvhevdelse, i tillegg til å se hvordan partilederne bruker velgere eller andre 

for å unngå kritikk, eller forsvare en påstand. For å besvare oppgavens ytterligere 

forskningsspørsmål har jeg sett på hvor ofte journalistene henvender seg til politikerne med 

navn og på hvilken måte de henvender seg.  

 

4.5 Validitet og reliabilitet 
Med validitet siktes det til hvor troverdig eller i hvilken grad det er mulig å bekrefte 

forskningsresultatet. Dette går først og fremst på hvor relevante det utvalgte materialet og 

analysen av det er sett i forhold til problemstillingen i oppgaven. Sagt med andre ord, at man 

har målt det man har tenkt å måle (Østbye m.fl., 2002:39).  

 

Reliabilitet omhandler pålitelighet, og gjelder kvaliteten på innsamlingen, bearbeidelsen og 

analysen av det utvalgte materialet som ligger til grunn for forskningen. Som Østbye (m.fl. 

2002) viser til, utgjør validitet og reliabilitet definisjonsmessig til sammen forskningens 

validitet (Østbye m.fl., 2002:40). Generelt kan man si at en kvalitativ analyse tar forskeren 

tettere inn på begrepenes kjerne, og på den måten scorer høyere hva gjelder validitet. 

Kvantitativ forskning kan på den annen side sier å ha sin styrke i reliabilitet.  

 

Et tredje viktig begrep i en forskningsprosess er generalisering. Dette begrepet kan forstås 

som et forsøk på å nå en konklusjon som omfatter en større gruppe individer eller fenomener 

enn det som er utvalget man undersøker. Ut fra dette utvalget kan man igjen trekke en 

konklusjon om at resultatet omfatter flere enn dette utvalget.  

 

I denne oppgaven har jeg som mål å hente inn informasjon som på best mulig måte kan bidra 

til et svar på forskningsspørsmålene, og igjen problemstillingen. En analyse av dette vil 

kunne se tendenser i de forskjellige debattene, og også fungere som et 

sammenligningsgrunnlag for å se forskjeller og likheter mellom de to partilederdebattene.  
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4.6 Valg av materiale 
I denne oppgaven har jeg sett nærmere på måten norske toppolitikere snakket med hverandre 

i den siste partilederdebatten på NRK før stortingsvalget i 2013 og stortingsvalget i 2017. Jeg 

har sett på tema som var felles for de to debattene, og hva som opptok borgerlig og 

sosialistisk side, journalistenes rolle med tanke på henvendelser og avbrytelser, og hva 

partilederne har sagt om hverandre og hvordan de snakker om de politiske temaene i 

debatten. Jeg har også tatt med ett tema som var forskjellige for de to sendingene.  

 

Årsaken til at jeg har valgt partilederdebatten i 2013 og 2017 er fordi jeg mener det vil være 

interessant å studere en partilederdebatt som fant sted før regjeringsskiftet i 2013, og en som 

fant sted etter fire år med denne. Under valget i 2013 hadde de rødgrønne styrt landet i åtte 

år, og det lå an til et politisk skifte med borgerlig styring. Dette var også året da Frp for første 

gang lå an til å komme inn i en regjering, og jeg mener det vil være interessant å se hvordan 

dette påvirker debatten. Hva gjelder 2017 var dette et veldig åpent valg, og spennende til siste 

slutt. Meningsmålingene tydet på at velgerne hadde vanskeligheter med å bestemme seg for 

om de ønsket et skifte eller om de ønsket å beholde Solberg-regjeringen, og det var svært 

jevnt til siste slutt. Som nevnt tidligere er partilederdebatten noe svært mange velgere følger 

og gjør seg opp en mening gjennom å se, og jeg mener derfor at det vil være interessant å se 

om det er noen endringer fra partilederdebatten før regjeringsskifte og til det svært jevne 

valget som fant sted etter fire år med blåblå regjeringsmakt.  

 

4.7 Partilederdebattene 
Valget om å analysere de siste partilederdebattene på NRK før stortingsvalgene i de 

respektive årene, altså i den såkalte «korte valgkampen», begrunnes med debattenes 

popularitet blant seerne. I tillegg har politikerne på dette stadiet i valgkampen hatt god tid til 

å finpusse retorikken, samtidig som også journalistene har hatt hele valgkampen til å sette seg 

inn i den politiske situasjonen og øve seg på å se igjennom partiledernes retorikk.  

 

Ettersom dette også er den siste TV-sendte debatten før velgerne går til urnene kan det tenkes 

at det er gjennom denne sendingen mange av de som «sitter på gjerdet» tar sin avgjørelse.  
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4.7.1 Transkribering av partilederdebattene 
Partilederdebattene fra de to valgene er transkribert og ligger som vedlegg. Det eneste som er 

ekskludert fra det transkriberte materialet er backstage-innslag der andre partifeller ble 

intervjuet av andre NRK-journalister enn de som holdt debatten. I tillegg er noen av 

utsagnene fra partilederne vanskelige å høre gjennom applaus, latter eller dårlig lyd. 

Eksemplene med overlappende tale er muligens ikke helt nøyaktige, men danner et bilde på 

når noen andre kommer med hørbare kommentarer gjennom andres tildelte taletid, eller når 

journalistene avbryter debattantene. Jeg har brukt tegnet / for å signalisere at noen har 

kommentert der andre snakker. Ettersom transkripsjonen består av muntlig tale kan flere av 

ytringene partilederne kommer med virke usammenhengende.  

 

4.7.2 Fremgangsmåte 
Masteroppgaven opererer med et sett kategorier, som er satt etter hvilke påstander jeg mener 

kan kategoriseres som angrep. Jeg redegjør for dette utvalget senere i oppgaven. Det første 

jeg gjorde var å trekke ut alle innlegg der navn, parti, regjering eller politisk fløy nevnes. 

Deretter trakk jeg ut det jeg mener kunne kategoriseres som angrep, og plasserte disse 

innleggene i kategorier etter hvilken debatt og hvilke tema de forekom. Videre har jeg delt 

opp i både angrep på parti, angrep på partiledere, angrep på fløy og angrep på regjering.  

 

For å kunne studere materialet på best mulig måte har jeg benyttet meg av analyseverktøyet 

NVivo, der påstandene og kategoriene er omgjort til koder, eller såkalte «nodes», hvor 

ytringene er plassert under. Ved hjelp av NVivo kunne jeg avgrense materialet mitt, og 

fokusere på de dominante kategoriene. Man kan trykke på en kode og se hvor mange ganger 

den har oppstått. For eksempel kan man trykke på koden «personangrep Siv Jensen» og se 

hvor mange ganger hun har blitt angrepet. Igjen kan man gjøre det samme med partier. Man 

kan også se på hvor ofte for eksempel løgn blir brukt som påstand om parti eller person i 

løpet av en debatt eller et aktuelt tema, ved å trykke på denne koden. På denne måten kan 

man se hva partilederne legger til grunn når de anklager et annet parti eller en annen politiker.  

 

4.7.3 Henvendelser fra journalister og angrep på andre partier 
Utsagnene de forskjellige partilederne kommer med kommer hovedsakelig etter påvirkning 

av to ting: Tilsvar til hva andre partiledere har sagt og etter spørsmål fra journalistene. Når 

journalisten stiller et spørsmål, skal partilederne svare. Jeg har derfor vektlagt hva det er 
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journalistene spør om og hvilke kommentarer de gir. Kategoriene for dette har som mål å se 

hva journalistene antakelig var ute etter da de stilte det aktuelle spørsmålet. Vil de at de 

høyresiden eller venstresiden skal kritisere hverandre eller ønsker de å få frem politiske 

ønsker? Målet med dette er å se på hvilke preferanser eller føringer journalistene legger til 

grunn. For å finne ut av dette har jeg plukket ut og kategorisert spørsmål fra journalistene 

som omhandler dette. Videre har jeg plukket ut alle innleggene der partilederne har 

spesifikke angrep på hverandre, for å kunne si noe om personangrepene i debatten. I tillegg er 

alle utsagn som omhandlet et annet parti eller en av de politiske blokkene trukket ut. 

Ettersom politisk uenighet er en naturlig del av forskjellene mellom høyresiden og 

venstresiden har jeg laget en analyse av de tema hvor det er stor uenighet mellom de to 

bolkene. Ifølge en undersøkelse utført av Johannes Bergh og Rune Karlsen, ved Institutt for 

samfunnsforskning ved Universitetet i Oslo, etter valget i 2017, har stortingsvalgene i senere 

tid vært preget av mer fragmenterte saksområder. Der velgerne tidligere, for eksempel før 

valget i 2001, var opptatt av et fåtall saker, var det ved senere valg gjerne en håndfull saker 

som hadde velgernes oppmerksomhet (Bergh og Karlsen, 2017).  

 

4.8 Gangen i analysen 
Tanken med denne oppgaven er å vise hvordan politikerne snakker med og om hverandre i 

partilederdebattene de to utvalgte årene. For å best kunne sammenligne dette har jeg valgt å 

avgrense analysen til tre tema i hver av de aktuelle debattene. Bakgrunnen for dette er at hver 

av partilederdebattene varer bortimot et par timer, og inneholder med andre ord en stor 

mengde tekst. Ved å avgrense materialet mitt har jeg kunnet gå dypere inn i de utvalgte 

sekvensene. Målet er å kartlegge hvor mange personangrep partilederne kommer med, og 

hvor mange ganger de kommer med beskyldninger til motsatt side. Dette vil kunne være med 

på å tegne et bilde av hvordan politikerne snakker med og om hverandre i 

debattsammenheng. Ettersom en politiker kan forsvare sitt standpunkt ved hjelp av flere 

argumenter, kan et innlegg være kodet inn i flere kategorier. Analysen konstrueres ved 

tekstanalyse av politikernes utspill eller argumenter om de andre partiledere, partier eller 

politisk fløy. Jeg har også fokusert på hvordan journalistene legger opp debatten og hvordan 

de henvender seg til partilederne på forskjellige steder i debatten. Dette er imidlertid ikke 

vektlagt like mye som analysen av partiledernes retorikk rettet mot hverandre.  
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1. Hvilke argumenter preger debatten når politikerne angriper en annen politiker eller 

politisk parti?  

2. Hvordan snakker politikerne med hverandre? 

3. På hvilken måte preger fjernsynsproduksjonen og journalistene debatten? 

 

 
For å besvare disse spørsmålene har jeg plukket ut alle innleggene hvor partilederne nevner 

en annen politiker, et annet parti, eller en politisk fløy, i de temaene jeg har plukket ut fra de 

to debattene. Denne utvelgelsen har særlig vært nyttig for å kunne besvare spørsmål nummer 

2, 3, 4 og 5, som jo også er de viktigste for å kunne besvare oppgavens problemstilling. Ut i 

fra det transkriberte materialet har jeg videre plukket ut det som kan være med på å besvare 

forskningsspørsmålet i det aktuelle innlegget, og utelatt det overflødige.  Jeg har samlet alle 

de aktuelle utdragene fra innleggene i forskjellige bolker. Først ved å trekke ut alle som var 

aktuelle fra temaene jeg plukket ut. Temaene er Miljødebatt 2013, Privatisering av 

helsevesenet 2013, Regjeringsalternativer 2013 og Asyl- og innvandringsdebatten 2017, 

Miljødebatten 2017 og Regjeringsalternativer 2017.  Analysen starter med å se på hvordan 

debattene er iscenesatt, hvordan journalistene innleder debattene, og hvordan de henvender 

seg til politikerne i forskjellige deler av sendingene. Jeg ser også etter klare tendenser for 

hvordan de henvender seg.  

 

4.9 NRKs to partilederdebatter 
For å gi et innblikk i det politiske landskapet som regjerte på tiden da debattene ble avholdt 

har jeg også forsøkt å redegjøre kort for hvilke tema som ble tatt opp under debattene, og 

også hva som preget det politiske landskapet i Norge det aktuelle året, da de kan påvirke 

debattens diskusjoner. Deretter vil jeg redegjøre for de delene av debattene jeg konsentrerer 

meg om, hvor det tydelig er anklagelser og angrep på parti, person eller politisk fløy. Videre 

vil jeg ta for meg personangrep sett i sammenheng med selvhevdelse, og selvhevdelse 

generelt, ved å komme med eksempler der det har funnet sted i de to debattene. Underveis i 

analysen vil jeg komme med konklusjoner og forklaringer på funn, før jeg avslutningsvis 

kommer med en oppsummering av hva jeg har kommet frem til.  
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4.9.1 Partilederdebatten 06.09.2013 
Partilederdebatten fra Chateau Neuf i Oslo ble ledet av programlederne Nina Owing og 

Ingerid Stenvold. Fra de politiske partiene deltok lederen for Fremskrittspartiet, Siv Jensen, 

leder for Høyre, Erna Solberg, Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide, Venstres Trine Skei 

Grande, leder for Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, Arbeiderpartiets Jens Stoltenberg, 

Audun Lysbakken, leder for Sosialistisk Venstreparti, nasjonal talsperson for Miljøpartiet De 

Grønne, Hanna E. Marcussen. Også Rødts leder Bjørnar Moxnes hadde noe taletid. Tema 

som norsk oljevirksomhet, klima og miljø, samt privatisering av helsevesenet var det som 

preget debatten. Debatten var delt opp slik: 

 

1. Privatisering av helsevesenet 
2. Miniduell: Miljøpartiet De Grønne og Fremskrittspartiet  
3. Miljøvernavgifter 
4. Statsministerduell: Erna Solberg og Jens Stoltenberg 
5. Rødgrønn eller borgerlig regjering? 
6. Sluttappeller 
 

Saker som preget den politiske debatten dette valgåret, og som også velgerne oppgir er svært 

viktige for dem er i prioritert rekkefølge: Helse, skole og utdanning, samferdsel, miljø, skatter 

og avgifter (Bergh&Karlsen, 2017). Miljø ble et av de store temaene i denne siste debatten 

før valget i 2013. Også debatten Norges oljeutvinning var noe som opptok flere partier i 

sammenheng med både økonomi og miljø. Dette var også den første valgkampen hvor 

Miljøpartiet de Grønne markerte seg på det politiske kartet, og Marcussen fra MDG og Rødts 

Moxnes byttet på å være tilstede i debatten.  

 

Av det ovennevnte materialet fra debatten i 2013 har jeg plukket ut følgende tema 

 

- Privatisering av helsevesenet 

- Miljødebatten 

- Regjeringsalternativer 

 

4.9.2 Begrunnelse for utvalg av tema 
Privatisering av helsevesenet var også gjenstand for oppildnet diskusjon både fløyene 

imellom og internt. Også den stadig mer aktuelle miljødiskusjonen fikk stor oppmerksomhet. 

Det var også dette året Fremskrittspartiet lå an til å kunne komme i regjering for første gang, 
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etter at Høyre hadde åpnet opp for å kunne samarbeide med det mørkeblå partiet, og det lå an 

til å kunne bli en såkalt blåblå regjering.  

Høyre-Frp-samarbeidet var et punkt som ble tatt frem gjentatte ganger i løpet av debatten, og 

svært kritisert av venstre flanke. Gjenstand for diskusjon var også sentrumspartiene Kristelig 

Folkeparti og Venstres mulige samarbeidsavtale med de to blå. Det falt derfor naturlig å 

velge ut disse tre bolkene av debatten.  

 

4.9.3 Partilederdebatten 08.09.2017  
Partilederdebatten i Bergen i 2017 er NRKs andre og siste partilederdebatt før Stortingsvalget 

dette året. Debatten ledes av programlederne Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen. 

Partiene representeres av Høyres Erna Solberg, Fremskrittspartiets Siv Jensen, Venstres Trine 

Skei Grande, Kristelig Folkepartis Knut Arild Hareide, Senterpartiets Trygve Slagsvold 

Vedum, Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre, Sosialistisk Venstrepartis Audun Lysbakken, 

Rødts Bjørnar Moxnes og Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson. Det er verdt å merke 

seg at tre partier har skiftet partileder siden valget i 2013. I Senterpartiet har Trygve 

Slagsvold Vedum overtatt partilederrollen etter Liv Signe Navarsete, i Miljøpartiet de Grønne 

er det Rasmus Hansson som har overtatt som nasjonal talsperson, etter Hanna E. Marcussen, 

og i Arbeiderpartiet har Jonas Gahr Støre tatt over roret etter Jens Stoltenberg.  

 

Ifølge Bergh og Karlsens studie var de viktigste sakene for velgerne ved stortingsvalget i 

2017 i prioritert rekkefølge: innvandring, skatter og avgifter, skole og utdanning, miljø, 

økonomi og sysselsetting. Innvandring er ifølge undersøkelsen virkelig satt på dagsorden 

dette året, og er den mest dominerende saken. Særlig for Fremskrittspartiets velgere var dette 

en sak som opptok mange. Så mange som 70 prosent av Frp-velgerne oppga denne saken som 

sentral – en fordobling fra valget i 2013. Også for Miljøpartiet de Grønne, Høyre og 

Sosialistisk Venstreparti, var denne saken satt høyt. Faktisk hadde så mange som hver fjerde 

velger innvandring i tankene da de ga fra seg sin stemme, viser undersøkelsen (Bergh og 

Karlsen, 2017).  

 

Også skattepolitikk ble nevnt som viktig for mange av Frps og Høyres velgere. For velgerne 

til Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Høyre og Ap var i tillegg skole- og utdanningspolitikk 

svært viktig. Eldreomsorg blir også nevnt hyppig av Aps velgere. Klima og miljø nevnes ikke 
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overraskende, som svært sentralt for 80 prosent av Miljøpartiet de Grønnes velgere, men er 

også viktig for SVs og Venstres velgere (Bergh og Karlsen, 2017).  

 

Klima- og miljødebatten var noe som preget den politiske debatten dette året. Spesielt med 

tanke på de menneskeskapte klimaendringene, som fikk mye oppmerksomhet i form av 

orkanene Harvey og Irma, som herjet med Karibien og USAs kyst denne valghøsten. Norsk 

oljevirksomhet, alternative inntektskilder og transport var derfor tema som ble flittig 

diskutert. I tillegg fikk temaet forsvar mye oppmerksomhet etter de borgerliges forslag om å 

legge ned helikopterbasen på Andøya og flytte hele virksomheten til Evenes. Særlig Vedum 

og Senterpartiet hadde dette som kampsak nummer én under både valgkampen og debatten. 

Det tredje tema som ble debattert var eldreomsorgen og utbyggingen av sykehjemsplasser, og 

hvorvidt det skulle kommersialiseres og privatiseres ytterligere, eller om kommune og stat 

skulle sterkere inn i driften. Partilederdebatten var bygget opp slik:  

 

1. Asyl- og innvandring 
2. Rik/fattig 
3. Sentralisering 
4. Forsvarsduell Erna Solberg (H) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) 
5. Eldreomsorgsduell Siv Jensen (Frp) og Jonas Gahr Støre (Ap) 
6. Klimarunde med ja/nei-skilt 
7. Klima, miljø og utslipp 
8. Sluttappeller 

 

Av det ovennevnte materialet fra 2017 har jeg plukket ut følgende tema:  

 

- Asyl- og innvandringsdebatten 

- Miljødebatten 

- Regjeringsalternativer 

 

4.9.4 Begrunnelse for utvalg av tema 
Asyl- og innvandringsdebatten er valgt ut med tanke på at dette var et svært aktuelt tema i 

valgåret 2017, og tema hadde også vært en gjenganger for opphetet diskusjon siden forrige 

valg. Et tema som er gjenstand for såpass motstridende partipolitiske syn, mener jeg derfor er 

svært aktuelt i en oppgave hvor formålet er å se hvordan politikerne snakker om hverandre. 

Miljødebatten ble valgt ut fordi også den var svært aktuell dette året, og også fordi den var 

flittig diskutert i materialet fra forrige valg, og et tema der partiene ofte er svært uenige i 
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tiltak. Også dette valgåret, etter fire år med Høyre og Fremskrittspartiet var sistnevnte partis 

plass i regjering flittig diskutert. Venstre hadde kastet seg med i dansen, og ønsket å bli med 

på et mulig samarbeid med de to blå partiene. Sentrumspartiet KrF tok imidlertid avstand fra 

å gå i regjering med Fremskrittspartiet, men ønsket å fortsette som støtteparti om Solberg 

skulle fortsette samarbeidet til høyre for seg. Regjeringsalternativene var derfor også dette 

året et punkt i debatten som førte til stor diskusjon.  
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5 Hvilke argumenter preger debatten når 
partilederne går til angrep? 

 

I 1978 skrev Gudmund Hernes en artikkel om «det medievridde samfunn». Der trekker han 

frem virkemidler politikerne bruker for å få gjennomslag i mediene. Medienes økende 

viktighet, og politikernes tilpasninger for å møte kravene hos mediene, blir betegnet som 

politikkens medialisering. Begrepet tilsier at politiske budskap utformes og tilpasses 

journalistenes teknikker, beskrevet som forenkling, tilspissing, konkretisering, personifisering 

og intensivering. Alle virkemidler for å vinne oppmerksomhet (Hernes 1979, Asp 1986, 

Aardal, 2004:239). 

NRKs partilederdebatt er som tidligere stadfestet, et populært innslag i valgkampen, og den 

siste før valgdagen har de senere årene hatt økende popularitet. Med dette lagt til grunn 

ønsker jeg å se hvordan medialiseringen kan ha påvirket retorikken til politikerne i 

partilederdebattene i 2013 og 2017, ved å se på virkemidlene de benytter gjennom debatten. 

Jeg vil i denne studien ha særlig fokus på politikernes angrep, og hvilke argumenter de legger 

til grunn. Ifølge Krogstad (2006) defineres dette som alt fra kritiske påpekninger til 

krenkelser der man frarøver andre verdighet og autoritet. Uavhengig av styrke fratar man 

andre rett, og fremstår som noe med større rett selv (Krogstad, 2006:49).  

 

I dette kapittelet vil jeg presentere funn fra analysen og diskutere resultatene gjennom det 

teoretiske rammeverket som ble presentert i kapittel 3. Avslutningsvis i dette kapittelet vil jeg 

samle de overordnede resultatene i en oppsummering. For å kunne se hvilke argumenter som 

preger de forskjellige temaene og partilederdebattene de forskjellige årene har jeg valgt å dele 

analysen opp etter tema og debatten de forekom.  

 

Et av de sentrale forskningsspørsmålene i denne oppgaven er om debattene i 2013 og 2017 

preges av angrep og beskyldninger. Omfanget av antall angrep i en debatt vil avhenge av 

hvordan men velger å definere og avgrense det ganske vide begrepet. Den såkalte 

angrepsstudien i denne oppgaven vil ta for seg både det som kan defineres som angrep på 

person og det som kan defineres som angrep på parti og politiske samarbeidspartnere.  
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Bakgrunnen for valget om å analysere hvilke argumenter som ligger til grunn når politikerne 

går til angrep på hverandre, begrunnes med at dette er helt sentralt for å si noe om hvilket 

klima det er i debatten. Flere (Kjeldsen, 2017, Kock, 2009), har også pekt på at måten 

politikerne enten argumenterer dårlig i sitt svar, eller besvarer det ved å gå til motangrep, er 

med på å gjøre debatten uklar overfor velgerne. Det vil derfor være hensiktsmessig å finne ut 

av hva det er politikerne legger til grunn for sine angrep på hverandre og hverandres politiske 

partier og samarbeidspartnere. Jeg har også valgt å inkludere utsagn som ikke har en 

spesifikk adressat, men som man ved å se på debatten tydelig skjønner hvem er tiltenkt. For 

eksempel ved bruk av «du», «dere».  

 

Jeg har valgt å trekke ut noen av angrepene og omtale de i oppgaven, mens alle angrepne vil 

bli samlet i en oversikt som vedlegg. Begrunnelsen for dette er at det ville blitt alt for 

omfattende å omtale absolutt alle angrepsfunnene. I oppsummeringen avslutningsvis foreta 

en sammenligning av de to debattene, samtidig som jeg også vil poengtere likheter og 

ulikheter underveis i analysen.  

 

5.1 Miljødebatten 2013 
I miljødebatten under partilederdebatten i 2013, var det særlig påstander om umoral og 

uansvarlighet som preget samtalen. Både partier og partiledere ble beskyldt for å ikke ta nok 

ansvar for en god miljøpolitikk, og ikke overraskende er det den borgerlige siden, med 

henholdsvis Høyre og Fremskrittspartiet, som fikk gjennomgå i størst grad. For eksempel 

angriper leder for Sosialistisk Venstreparti, Audun Lysbakken, Trine Skei Grande, Knut 

Arild Hareide og Siv Jensen med denne kommentaren:  

 

Audun Lysbakken: Og prøven på det er kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja, og 
om vi vil være med på et oljekappløp til Nordpolen eller ikke, og da er jeg veldig enig 
med Knut Arild og Trine. Med de har et problem, det er ikke det de står for, men Siv 
Jensen. De skal altså inn i regjering med et parti som har et pågående internt seminar 
om klimaendringene finnes eller ikke. Det synes jeg er uansvarlig. 

 

Sett i lys av Hernes` (1978) teorier polariserer Lysbakken her budskapet sitt ved å peke ut en 

tydelig hovedmotstander, og legger mer vekt på kritikk av motstanderen enn av egen politikk. 

Ifølge Hernes er dette med på å øke konfliktnivået, og gir igjen lite plass til nyanser 

(Jenssen&Aalberg, 2007:105). I deler av innlegget fremstilles det også som det er Siv Jensen 

som er problemet, og ikke partiet som helhet. Karvonen (2009) peker på at personifiseringen 
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av politikk har ført til at det fokuseres på enkeltindivider fremfor politiske partier som en 

større helhet (Karvonen, 2009:5). Ut fra dette oppleves det at konkurransen står mellom 

personer og ikke partier. Lysbakkens kommentar kan kanskje bidra til å forsterke dette 

inntrykket, ved at Lysbakken, i tillegg til å peke ut Jensen som hovedmotstander, presenterer 

henne som problemet.  

 

Daværende statsminister og leder for Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, rettet også kritikk om 

uansvarlighet mot Venstre-leder Trine Skei Grande:  

 

Jens Stoltenberg: Og det rare er at du snakker sånn når du har tenkt å slippe 
Fremskrittspartiet inn i regjering som er det eneste partiet, det eneste partiet, som er 
mot den eneste miljøavtalen verden har kommet til når det kommer til klima, og det er 
Kyoto-avtalen. De vil melde Norge ut av Kyoto-avtalen. Du vil ha dem inn i 
regjering. Det er veldig dårlig miljøpolitikk fra Venstres side. 

 

Også Stoltenberg benytter seg av en svart/hvitt fremstilling i sitt innlegg, og legger mer vekt 

på kritikk av Grande og Venstre enn hva han selv ønsker å gjøre med en sak.  

 

Men kritikken gikk også andre veien. Etter åtte år med en rødgrønn regjering ledet av Jens 

Stoltenberg, var miljøpolitikk noe sentrums- og høyrepartiene mente venstresiden hadde 

håndtert for dårlig.  

 

Trine Skei Grande: Av og til på kveldene, så tenker jeg hva som er verst: Å diskutere 
med Siv om klimaendringene er menneskeskapt, men hun er enig med meg i 
virkemidlene. Eller Jens Stoltenberg som er enig i at klimaendringene er 
menneskeskapt, men ikke vil være med på virkemidlene. 

 

Inkompetanse og/eller svake lederevner ble også kritisert under miljødebatten i 2013. Knut 

Arild Hareide (KrF) kritiserte Stoltenberg for «sviktende dømmekraft» når det gjaldt hans 

avgjørelser i miljøpolitikken i 2000. Han mente at Stoltenberg med det hadde lagt grunnlaget 

for å sette Lofoten, Vesterålen og Senja i fare for oljeutvinning. Audun Lysbakken forsøkte 

også å få daværende statsministerkandidat Erna Solberg stilt i et dårlig lys, ved å kritisere 

henne for mangelfull troverdighet i spørsmålet om å redusere Norges avhengighet av olje.  

 

Audun Lysbakken: Det er fantastisk å høre Erna Solberg snakke om at Norge skal bli 
mindre oljeavhengig, for hvem er de hissigste partiene på Stortinget for å åpne nye 
områder til oljeboring? Det er Høyre og Fremskrittspartiet. De vil åpne flest områder, 
og de vil gjøre det raskest. Klimaalliansen kåret nettopp de beste og de dårligste 
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miljøpartiene, da kom de Grønne, SV og Venstre ut på topp, mens Høyre og 
Fremskrittspartiet kom ut på bunn. 
 

Angrep karakteriseres under en negativ valgkampstrategi, og flere forskere (Ansolabehere, 

Iyengar, Simon & Valentino, 1994) peker på at slike angrep bidrar til å polarisere, og 

reduserer kvaliteten på debatten. Andre peker på at det ikke nødvendigvis er forkastelig å 

kritisere en motstander, men at det tvert i mot kan være en plikt å opplyse om negative 

konsekvenser av andre politikeres standpunkter og forslag (Krogstad, 2004:49). Lysbakken 

benytter seg i tillegg av en taktikk som setter sitt eget parti i et bedre lys, ved å fremheve 

deres plassering i klima-kåringen.  

 

Dette året latet til å være den rødgrønne regjeringen, og deres nærliggende partiers strategi 

nummer én for å understreke det de mente var problemer med at Høyre og Frp hadde planer 

om å regjere sammen. Dette er også noe som gjentok seg i 2017. Hernes peker på at 

teknikken med å gjengi et budskap flere ganger og ved hjelp av flere argumenter kan 

beskrives som en spissing av argumentet (Jenssen og Aalberg, 2007:105).  

 

5.2 Miljødebatten 2017 
Også i 2017 var kritikk om uansvarlighet en av de mest brukte påstandene partilederne 

brukte om hverandre i Miljødebatten. Hareide tok igjen om opp debatten om beslutningen om 

gasskraftverk tatt i 2000, som han under forrige partilederdebatt kritiserte Stoltenberg for. 

Denne gangen var det derimot flere som skulle ha en del av skylden:  

 

Knut Arild Hareide: Her ønsker jo Høyre, Arbeiderpartiet og Frp å fremstille seg, og 
at gjerne med Sp også, som de ansvarlige, men hva var det Høyre, Ap og Frp gjorde i 
2000? Da sa de tut og kjør på sterkt forurensende gasskraftverk. Det var dyrt og med 
store klimagassutslipp. Vi brukte milliarder på det, og nå må vi legge det ned.  

 

I 2017 tyder ting imidlertid på at begge blokker var satt under press hva gjaldt miljødebatten, 

og det var ikke lenger slik at høyresiden med Frp i spissen var de som fikk gjennomgå mest. I 

opposisjonspartiene var det også påstander om uansvarlighet i politikken partiene i mellom, 

illustrert med denne kommentaren fra daværende nasjonal talsperson for Miljøpartiet de 

Grønne, Rasmus Hansson: 
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Rasmus Hansson: Og det Jonas Gahr Støre sier er en perfekt illustrasjon av den 
dobbeltmoralen som Høyre og Arbeiderpartiet og deres støttespillere har praktisert i 
to tiår. De drar til Paris og andre steder og skriver under klimaavtaler, og så drar de 
hjem og setter stadig nye rekorder om å lyse ut nye oljefelt. 

 

 

Lysbakken var imidlertid ganske bastant hva gjaldt kritikken rettet mot Frp, og gikk til 

angrep på både Siv Jensen, Frp og regjeringen ved flere anledninger. Blant Lysbakkens 

påstander om uansvarlighet var blant annet avgjørelsen om å gjøre Porsche billigere med 

400.000 kroner, og Jensen og Fremskrittspartiets oljepolitikk:  

 

Audun Lysbakken: Da er det naivt og ansvarsløst og tro at det ikke får konsekvenser, 
også for Norge. (…) For du lurer folk på Vestlandet du, Siv Jensen, når du later som 
at stadig mer olje skal gi folk jobb i fremtiden. 

 

Lysbakken benytter seg også av en teknikk som stiller Siv Jensen til ansvar for noe, fremfor 

hele partiet. Ifølge Hernes fører denne typen kommunikasjon til at personfokuset øker på 

bekostning av politiske saker (Jenssen og Aardal, 2007:105).  

 

Under miljødebatten i 2017 var det også en tydelig tendens at flere av politikerne tok til orde 

for både løgn og mangelfull troverdighet hos motstanderne. Jeg har funnet syv tilfeller jeg vil 

karakterisere som slike utspill i denne debatten det aktuelle året. Noe som skiller seg markant 

fra bare et par benevnelser under diskusjonen av samme tema ved forrige valg. Det er blant 

annet ganske rask argumentasjon mellom Hansson og Støre som drar denne statistikken opp, 

da Støre anklager Hansson for «enkle fremstillinger», som er «feil», hvorav Hansson avviser 

Støres påstand, og mener det er han som har feil.  

 

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum går også i strupen på Jensen og beskylder henne 

for å ikke ha gjort som lovet, med denne kommentaren:  

 

Trygve Slagsvold Vedum: Siv Jensen med krokodilletårer for hun selv økte jo avgiften 
mer på ett år enn på åtte rødgrønne år og dere har glemt at Norge er mer enn Oslo 
sentrum og at vi trenger hele landet og dere har gjort det motsatte av det dere sier dere 
skal gjøre. 

 

Den største og mest markante forskjellen mellom miljødebattene i 2013 og 2017 finner jeg 

imidlertid når det gjelder påstander jeg har valgt å kategorisere som skremselspropaganda, 
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som etter mine analyser forekom 9 ganger i debatten i 2017. Som tidligere nevnt var miljø 

dette en av de store enkeltsakene mange velgere var opptatt av i 2017. Klimatrusselen hadde 

også tatt en større plass i mediebildet generelt siden forrige valg, og rapportene fra 

klimaforskerne var stadig mindre hyggelig lesning. Mange argumenterte for at det nå måtte 

bli tatt på alvor, og dette kan være med på å forklare hvorfor politikerne var så rause med å 

benytte skremselspropaganda i sine innlegg i 2017, sammenlignet med valget fire år tidligere.  

 

Siv Jensen (Frp) bidrar for eksempel med denne kommentaren rettet mot Rasmus Hansson 

(MDG): «I motsetning til Rasmus Hansson så kommer ikke jeg til å sette 200.000 

arbeidsplasser i Norge i fare».  

 

Lysbakken benytter seg også av kraftuttrykkene «industridød» og «massearbeidsløshet», som 

i lys av Hernes` (1978) teorier kan ses som en intensivering av budskapet. Kraftuttrykk som 

dette er med på å skape en slags sensasjon (Palmstrøm, 04.06.2012). Rødts Bjørnar Moxnes 

beskylder også de borgerliges krafteksport-politikk for å føre til at «industrien langs kysten 

vår kommer til å slite noe grundig fremover».  

 

Til tross for at hun ikke er tilstede for å forsvare seg får Listhaug også gjennomgå i 

miljødebatten. Eksempelvis med denne kommentaren fra Moxnes (Rødt), som kritiserer 

henne for umoral og uansvarlighet:  

 

Bjørnar Moxnes: Hvis vi får global oppvarming på den skalaen som forskerne frykter 

nå, så vil det ramme matproduksjonen, det vil skape konflikt, det vil skape store 

flyktningstrømmer. Så det er helt riktig det. Sylvi Listhaug burde vært fremste 

klimaaktivisten blant alle i Norge. 

 

Rasmus Hansson kom også med et lignende stikk til Fremskrittspartiet:  

 

Rasmus Hansson: Vi er nødt til å begynne å ta imot klimaflyktninger. De blir det 

mange av. Og hvis Frp skjønner hvor mange klimaflyktninger som blir produsert av 

norsk oljevirksomhet, så kommer Frp til å bli den aller sterkeste motstanderen av 

norsk oljevirksomhet.  
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Den mest åpenbare forskjellen i debatten i 2017 sammenlignet med 2013 hva gjelder debatten 

om miljø, er som nevnt tidligere, altså dystre spådommer om hvordan det kan komme til å gå 

om ingenting gjøres. Når det gjelder påstander om uansvarlighet forekommer dette så å si 

like mye begge.  

 

5.3 Regjeringsalternativer 2013 
Under debatten om regjeringsalternativer ble også virkemiddelet skremselspropaganda brukt 

hyppig. At Fremskrittspartiet lå an til å komme inn i sin første regjering noen gang var 

grunnlaget for dystre spekulasjoner da potensielle regjeringssamarbeid skulle diskuteres. Jens 

Stoltenberg (Ap) ramset opp en rekke følger dette ville få for det norske folk med denne 

kommentaren:  

 

Jens Stoltenberg: Det som er klart er at i motsetning til hva som var tilfellet tidligere 
så er det nå̊ slik at både Venstre og Kristelig Folkeparti og Høyre åpner for å si ja til ja 
til at Fremskrittspartiet kan sitte i regjering, og det er noe helt nytt. Og det betyr altså 
veldig mange usosiale skattelettelser, det betyr svekkelse av arbeidstakernes 
rettigheter, og det betyr at man har regjeringsmedlemmer som altså̊ ikke kommer til å 
ta klimatrusselen på̊ alvor. Det er god nok grunn til ikke å stemme på̊ dem. 

 

Både Stoltenberg og Lysbakken har utstrakt bruk av virkemiddelet skremselspropaganda. 

«Med de skrur vi klokken tilbake», «ingen vet hva slags regjering vi får hvis disse får 

flertall» og «klimafornektere i regjering», er for eksempel blant argumentene Audun 

Lysbakken bruker. Daværende leder for Senterpartiet, Liv Signe Navarsete, bruker også 

sterke ordelag, og tyr til gloser som «dødfødt» og «eventyr» når hun skal beskrive det mulige 

regjeringssamarbeidet på høyresiden: 

 

Liv Signe Navarsete: Når Venstre sier at de skal inn i regjering så e jo da 
miljøpolitikken det viktigste så er det omtrent som å si at en setter fyr på̊ et hus og så 
skal du inn å slukke det med vannpistol etterpå̊. Det e dødfødt. Det e heilt dødfødt. 

 
De rødgrønne benytter seg av spissede formuleringer i flertallet av angrepne i denne delen av 

debatten. I angrepene er det lite fokus på egen politikk, eller hva som er positivt med eget 

parti eller koalisjon, og det fokuseres nesten utelukkende på feil og mangler hos 

hovedmotstanderen(e). Som Krogstad (2006) skriver er ønsket å stille seg selv i et bedre lys, 

og motstanderen etterlatt i et mindre flatterende.  
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5.4 Regjeringsalternativer 2017 
Også i 2017 var det påstander karakterisert som skremselspropaganda som var tydelige 

tendenser i debatten om hvem som sammen skulle styre landet. Her ble både venstre og høyre 

side angrepet.  

 

Audun Lysbakken: Men de partiene som altså har satt Frp i regjering må ikke stå her å 
late som det er alternativet som er ytterliggående. Det du får hvis du stemmer 
borgerlig er fire år til med en polariserende regjering med Frp.  

 
 

Kommentaren kommer fra Audun Lysbakken (SV) og er rettet mot Frp og de mulige 

samarbeidspartene i sentrum og på borgerlig side. Lysbakken benytter seg også av en såkalt 

forenkling av saken, ved å få det til å virke som det eneste «du får» ved å stemme borgerlig er 

en «polariserende regjering med Frp». Lysbakken vet jo selv at å fremstille det som om Frp 

er de eneste med makt i regjeringen er feil, men fremstiller saken så enkelt og konsist som 

mulig, ved å bryte komplekse sammenhenger ned til en enkel for/mot sak. Han tegner også et 

svart/hvitt-bilde av situasjonen, og innlegget har således også en polariserende effekt 

(Jenssen og Aalberg, 2007:105).  

 
Fra den andre kanten forsøkte Siv Jensen (Frp) å advare Arbeiderpartiet mot å skulle 

samarbeide med det mulige vippepartiet Miljøpartiet de Grønne. Blant annet kom Jensen med 

påstander om at «knallharde krav» og at en «uansvarlig økonomisk politikk» kom til å bli 

resultatet. Hun advarte også Støre om at et samarbeid med partiene Rødt og MDG kunne 

komme til å bli «skummelt»: 

 

Siv Jensen: Det som er skummelt med at de fem blir avhengig av hverandre er at 
Jonas Gahr Støre later som at det Rødt og MDG står for ikke kommer til å bety noe. 

 
 

Om man setter der to debattene om regjeringsalternativer opp mot hverandre er det flere 

likheter enn forskjeller. I begge debattene viser analysen et høyt forbruk av dystre 

spådommer rettet mot Fremskrittspartiet, og i begge debattene forkommer dette cirka like 

mye. Tendensen er også at angrepene går fra venstre til høyre begge årene, men forekommer 

i noe større grad også mot de rødgrønne i 2017.  
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5.5 Privatisering 2013 
Det første angrepet kommer fra statsministerkandidat for Høyre, Erna Solberg. Solberg sier 

hun er «forbauset» over Jens Stoltenbergs svar tidligere i sendingen, hvor han åpner opp for 

flere private aktører, legger til grunn at Arbeiderpartiet har «pepret landet med 

reklameplakater som stiller mistillit til de private utøverne». Hun gjentar dette to ganger i 

løpet av innlegget. Solberg fremstiller her Stoltenberg i et dårlig lys ved å si at hans svar ikke 

passer overens med den politikken partiet har bedrevet.  

 

Et eksempel på å hevde at en motpart har inkompetanse, og også løgn og mangelfull 

troverdighet kommer i et innlegg fra Jens Stoltenberg rettet mot den borgerlige fløyen, med 

Høyre og Fremskrittspartiet. Stoltenberg hevder her at de borgerlige partiene, som i 

valgkampen 2013 lanserte sitt samarbeid om å danne regjering, ikke vil kunne klare å forvalte 

helsepolitikken skikkelig, fordi de ikke klarer å bli enige om en strategi for å gjøre det. Han 

påstår samtidig at partiene prøver å skjule at de ikke har kommet til noen enighet hva gjelder 

finansiering. Solberg svarer med å gå til angrep på Stoltenberg, og hevder at «det er bare i 

hans hode det er litt kaos».  

 

Påstander om andres uansvarlighet var det desidert mest brukte virkemiddelet når politikerne 

snakket om hverandre under denne delen av debatten. Anklagene gikk både fra fløy til fløy 

og innad i fløyene, men hovedsakelig var det den rødgrønne regjeringen og Høyre som fikk 

gjennomgå. Venstres Trine Skei Grande beskyldte blant annet daværende statsminister for 

ikke å ha tatt helsekøene på alvor, og hun synes det var rart at han «ikke var mer bekymret». 

Lysbakken på sin side førsøkte å så tvil om Høyres planer for å organisere helsekøene med 

påstanden: «(…) der det ikke vil være de med de største behovene som kommer først, men de 

som er mest lønnsomme, som kommersielle aktører vil ta». 

 

Knut Arild Hareide anklager også den rødgrønne regjeringen for å «styrt en prosess som er 

ute av kontroll». Mange av argumentene i debatten dreide seg også om 

skremselspropaganda, med Jensens kommentar til Arbeiderpartiet, og delvis også Høyre: 

«Problemet til Høyre er at de har beholdt Arbeiderpartiets finansiering, og det blir det kø av». 

Liv Signe Navarsete advarte også om nærmest amerikanske tilstander i helsevesenet om 

Solberg kom til makten, der mange kom til å bli stående utenfor systemet. «Det er på den 

veien Erna Solberg går», konkluderte hun.  
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Privatiseringsdebatten hadde også en del påstander der løgn og mangelfull troverdighet hos 

motstanderen kan virke å være målet med innspillet. Bjørnar Moxnes sitt angrep på Jens 

Stoltenberg er et eksempel på dette:  

 

Bjørnar Moxnes: Nå ble jeg litt forvirra, for i starten av debatten så skrøt jo 
regjeringen av at de har brukt stadig mer penger på̊ nettopp private og kommersielle, 
og nå̊ er han plutselig mot de samme private, kommersielle. Du må̊ nesten bestemme 
deg Jens. Er du for eller imot? 

 

Lysbakken anklaget også Erna Solberg for å komme med usannheter, og samtidig også å ha 

et ønske om å fremstå som noe annet enn det hun er, med denne kommentaren:  

 

Audun Lysbakken: Og det som skiller det offentlige mot det kommersielle 
helsevesenet, er at det kommersielle kan ta de pasientene de vil og det er noe galt med 
denne debatten når Erna Solberg prøver å høres ut som Rødt, da er det åpenbart at hun 
seiler under falskt flagg.  

 

Fra den borgerlige siden kommer det også beskyldinger rettet mot de rødgrønnes 

helsepolitikk, der blant annet Solberg påstår at Arbeiderpartiet nå mener at «sykehuskø finnes 

ikke», og Jensen påstår at Arbeiderpartiet ikke har holdt valgløftene sine, og «tømt 

lokalsykehus for innhold».  

 

Inkompetanse og svake lederevner er også noe som ble påstått i løpet av debatten om 

privatisering dette året, og særlig venstresiden fikk slike kommentarer mot seg. Et eksempel 

på dette er statsministerkandidat Erna Solbergs kommentar rettet mot den daværende 

regjeringen:  

 

Erna Solberg: Og det er faktisk en ganske stor mistillit til regjeringens politikk, for 
det betyr at for å være sikker på̊ å få behandling så har fagforeningen sloss for å få 
dette av sine arbeidsgivere. 

 

Jeg vil også påstå at hun hinter også til dette med kommentarer som at det er «kaos» i hodet 

til Jens Stoltenberg. Siv Jensen påstår også at den rødgrønne regjeringen har prioritert feil hva 

gjelder helsekø. Bjørnar Moxnes gikk også til angrep på Jensen, som han mente sto og 

kritiserte noe hun selv hadde vært med å realisere.  
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Bjørnar Moxnes: Altså̊ byråkrativeksten i de offentlige sykehusene skyldes jo 
sykehusreformen som Siv stemte for, så ta en lang god og titt i speilet så ser du svaret 
på̊ problemene. 

 

Kort oppsummert var det altså påstander om uansvarlighet og løgn og mangelfull 

troverdighet som preget politikernes argumenter gjennom denne debatten.  

 

Debatten om privatisering av helsevesenet er ett av to tema jeg har valgt ut som kun 

forekommer i en av debattene, og dermed ikke har noe sammenligningsgrunnlag i en annen 

debatt. Jeg mener likevel det kan være interessant å se etter forskjeller og likheter mellom to 

enkeltstående tema de to årene, og har derfor valgt å se privatiseringsdebatten i sammenheng 

med asyl- og innvandringsdebatten i 2017, fordi begge var svært sentrale tema i sine 

respektive valgår.  

 

5.6 Asyl- og innvandring 2017 
Asyl- og innvandringsdebatten var en sentral del av partilederdebatten i 2017. Siden forrige 

stortingsvalg hadde flyktningkrisen som oppsto som følge av blant annet krigen i Syria, 

preget nyhetsbildet, og ført til heftige diskusjoner om hvordan man skulle håndtere dette både 

her til lands og i resten av Europa. Dette var et tema svært mange velgere var opptatt av, og 

hvor partiene i de forskjellige fløyene var svært uenig i måten man skulle håndtere det på. 

Blant annet ble Frp ble beskyldt for å ha skapt et kaldere samfunn, og bedrevet en splittende 

politikk, spesielt rettet mot Sylvi Listhaug som daværende innvandrings- og 

integreringsminister i spissen. For eksempel benytter Knut Arild Hareide seg av det jeg vil 

kategorisere som skremselspropaganda da han skulle forklare hvordan Sylvi Listhaug (Frp) 

hadde forvaltet denne politikken, og begrunne hvorfor Norge hadde blitt et «kaldere 

samfunn».  

 

Knut Arild Hareide: Det er blant annet fordi vi har en integreringsminister, som jeg 
har sagt istedenfor å bygge tillit bygger mistillit. Istedenfor å integrere så er det 
mistenkeliggjøring. Istedenfor å bygge broer, så bygger en murer. Men det er jo en del 
av det som har gjort vårt samfunn kaldere. Og der er jeg enig med Jonas Gahr Støre. 

 

Fra Rødts Bjørnar Moxnes spares det heller ikke på kruttet mot Listhaug, med hans 

kommentar om Listhaug som «polariseringsminister». Han går så langt som å si at ministeren 

må «miste jobben for å få en bedre integrering i Norge». Jonas Gahr Støre benyttet seg også 
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av en lignende påstand da han skulle argumenter for hvorfor norsk politikk trengte en ny 

regjering ved roret, og understreket at Arbeiderpartiet skulle jobbe for en samlende politikk, 

og ikke «splitte, slik som Fremskrittspartiet».  

 

Statsminister Solberg ble også kritisert for å ha gitt Frp oppgaven med å forvalte 

innvandringspolitikken. Jonas Gahr Støre mente det var Solberg, KrF og Venstre som måtte 

ta ansvaret, som hadde «sikret at dette kunne skje». Solberg kom med følgende kommentar til 

Arbeiderpartiet og Jonas Gahr Støre hva gjaldt påstandene om dårlig forvaltning av 

flyktningpolitikken med Listhaug i spissen:  

 

 
Erna Solberg: Jeg er redd for hvilket press Jonas blir satt under fra andre på den 
siden. Men kan jeg si noe i forhold til det med retorikk. Det er slik at i alle land i 
Europa så ser vi mer hatkriminalitet. Vi ser mere diskusjon og støy. Det synes jeg vi 
skal anerkjenne at det er mer av. Det er en av grunnene til at under Frps 
statsrådsledelse så har vi laget en handlingsplan mot hatkriminalitet, mot hat i Norge. 
For første gang. Vi tar akkurat dette på alvor. Vi skal sørge for at klimaet til debatt og 
diskusjon. Men å si at er på grunn av en statsråd i denne regjeringen, når det er en 
utvikling som har kommet etter en stor tilstrømning i flyktningkrisen i hele Europa, 
som har skapt nye utfordringer. Det synes jeg egentlig er ganske frekt og vulgært av 
Ap å gjøre. For det er ikke Listhaugs grunn til at vi har den diskusjonen i Frankrike, 
Tyskland og Italia og alle andre land. 

 

 

Asyl- og innvandringsdebatten ble mer en diskusjon rundt fordeling av skyld, der særlig Frp 

og Sylvi Listhaug ble angrepet for sin politikk, snarere enn en diskusjon rundt hva som måtte 

gjøres. Begrepene «splitte» og «samle» sto sentralt, og også «polarisering» var et ord som ble 

hyppig brukt for å beskrive situasjonen. Å beskylde andre for å «ikke ville snakke om noe» 

var også et sentralt argument. I Asyl- og innvandringsdebatten var det også personangrep 

som forekom hyppigst, fremfor angrep på parti eller fløy. Dette skyldes i stor grad angrepene 

rettet mot Sylvi Listhaug som ble satt som eksempel av svært mange. Asyl- og 

innvandringsdebatten var på forhånd ventet å være en debatt med mange motsetninger, da det 

hersker stor uenighet på venstre- og høyreside for hvordan denne situasjonen skal løses, og 

ikke overraskende var det hard ordbruk i denne debatten. Når det gjelder argumentene 

politikerne la til grunn for sin kritikk, sett ut fra min analyse med vekt på deler av Krogstads 

(2006) utvalg, var det imidlertid ingen argumenter som utpreget seg spesielt, og det ble lagt 

ned påstander om både uansvarlighet, benyttet skremselspropaganda og kritisert lederevner. 

Imidlertid er det ingen av argumentene jeg vil si havnet under påstander om løgn.  
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5.7 Oppsummering 
Tendensen i begge debattene viser at det er de mannlige statsministerkandidatene for 

Arbeiderpartiet, henholdsvis Jens Stoltenberg i 2013 og Jonas Gahr Støre i 2017, som får 

flest angrep rettet mot seg. Det er ikke uvanlig at statsministerkandidater er skyteskiver, 

ifølge Krogstad (2006:50). Det som imidlertid et overraskende funn, er at 

statsministerkandidat for Høyre, Erna Solberg, mottar bemerkelsesverdig få angrep 

sammenlignet med sine to mannlige kandidat-kolleger. Hun mottar i løpet av begge debattene 

cirka det samme antallet angrep som de to Ap-lederne fikk i hver sin debatt. Siv Jensen 

mottar rundt det samme antall angrep som Solberg, også her fordelt ganske jevnt på de to 

debattene.  

 

Ser man på hvilke kjønn det er som kommer med angrepene er det et tydelig skille mellom de 

to debattene. I 2013 er det ganske likt mellom kjønnene. Dette året besto debatten av fem 

kvinnelige partiledere, Marcussen, Navarsete, Solberg, Jensen og Grande. Til sammen 

avfyrer de over 30 utspill jeg har kategorisert som angrep. Hva gjelder mennene, Moxnes, 

Lysbakken, Hareide og Stoltenberg, er tallet rundt det samme i 2013. Men i debatten fire år 

etter er det markante forskjeller. Moxnes, Vedum, Støre, Lysbakken, Hansson og Hareide 

kommer til sammen med 36 angrep. Den lille økningen kan riktignok skyldes at to kvinnelige 

partiledere var byttet ut med menn dette året, men det er ikke her den største forskjellen 

ligger. Fra kvinnene, som dette året var blitt to færre, er angrepsantallet mer enn halvert. 

Resultatet kan kanskje forklares med at det er et regjeringsskifte mellom de to valgene, og 

opposisjonen har en tendens til å kritisere «makta» mer enn de med makten kritiserer 

opposisjonen. Ser er man på antall ganger menn og kvinner mottar angrep de to årene, viser 

min analyse at dette er svært jevnt fordelt begge år, og det er ingen markante forskjeller. Ut 

fra dette resultatet mener jeg man kan konkludere med at det i de to debattene ikke ser ut til at 

angrep og retorikk er knyttet til kjønn, men at det er politikernes posisjon som er 

utslagsgivende.   

 

At politikerne velger å rette angrep mot personer og ikke partier, må også kunne ses i lys av 

utviklingen der partilederne er stadig mer synlige frontfigurer. Ved å trekke problemer frem 

og knytte det til en person fremfor et parti vil jeg si det er mulig å argumentere for at dette er 

en del av medialiseringsprosessen, og at politikerne selv har adaptert personifiseringen 

mediene bruker. Politikernes økte fokus på hverandre som enkeltpersoner, og ikke som ledere 
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for politiske kollektiv, kan igjen være med på å forsterke publikums tendens til å avgjøre 

politisk ståsted med utgangspunkt i partiledernes meritter eller feilgrep. Med det sagt vil det 

også være naturlig for politikerne å snakke til andre politikere i en debatt på denne måten, da 

det tross alt er en slags samtale.  

 

5.8 Dystre blåblå framtidsutsikter 
Partier og politikere kritiseres ofte for å bedrive en negativ valgkamp. Dette kan begrunnes 

med interesse for motpartens svake sider eller mangler, og på den måten ha et ønske om å 

stille en annen politiker eller et annet parti et dårlig lys. Slike påstander og beskyldninger kan 

av mange karakteriseres som regelrett «drittslenging», og det blir hevdet av flere at denne 

type valgkampstrategi bidrar til et polarisert politisk klima (Krogstad, 2006:49). Ifølge Moen 

(2007) har norsk politikk vist en økende grad av polarisering, og partiene peker gjerne ut en 

hovedmotstander for å få sin egen agenda i fokus. Dette er også en taktikk for å gjøre sin 

egen poltikk mer interessant. Ifølge Moen har dette ført til en politikk der det legges mer vekt 

på kritikk av den utpekte hovedmotstanderen enn egen politikk (Moen, 2007:104-105).  

 

En av de klare tendensene jeg ser gjennom min analyse, er den rødgrønne sidens advarsler 

mot å skulle ha en borgerlig regjering, der særlig Fremskrittspartiet var sentralt for 

diskusjonen, og utpekt som hovedmotstander av partiene til venstre. Ettersom dette var en 

markant tendens begge årene, og derfor et sentralt argument som ble lagt til grunn i debatten, 

ønsker jeg å gå dypere inn på hvordan de rødgrønne benyttet argumentet 

skremselspropaganda de i de to partilederdebattene de forskjellige årene.  

 

Før den siste partilederdebatten i 2013 pekte meningsmålingene på at det ble et 

regjeringsskifte. «Det er flere av oss som tør å tenke den tanken nå», uttalte NRK-

journalisten under debatten om regjeringsalternativer. Det var derfor debatten igjennom 

knyttet stor interesse til om de borgerlige var enige i ulike saker, eller ikke. Dette gjaldt for 

både politikere og journalister. For de rødgrønne var det derfor et mål å få frem de negative 

sidene ved en borgerlig blåblå. Jeg har valgt å trekke frem noen eksempler på steder der de 

rødgrønne legger stor vekt på kritikk av hovedmotstanderen, og særlig benytter 

skremselspropaganda som virkemiddel.  
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Jens Stoltenberg: Nei, og derfor må̊ man ikke stemme på̊ dem. For vi bør ikke utsette 
oss for det kaoset. Fordi, fordi, fordi det de prøver å litt å skjule nå̊, det er at de er 
fortsatt grunnleggende uenige i hvordan vi skal betale for helsevesenet. 
 
Jens Stoltenberg: Tvert imot så er dere dypt uenig i så fundamentale ting som i 
klimapolitikken eller den totale pengebruken. Og det synes jeg er dårlig, at dere ikke 
greier å svare på̊ det etter alle disse ukene med valgkamp. Det som er klart er at i 
motsetning til hva som var tilfellet tidligere så er det nå̊ slik at både Venstre og 
Kristelig Folkeparti og Høyre åpner for å si ja til ja til at Fremskrittspartiet kan sitte i 
regjering, og det er noe helt nytt. Og det betyr altså̊ veldig mange usosiale 
skattelettelser, det betyr svekkelse av arbeidstakernes rettigheter, og det betyr at man 
har regjeringsmedlemmer som altså̊ ikke kommer til å ta klimatrusselen på̊ alvor. Det 
er god nok grunn til ikke å stemme på̊ dem. 
 

 

Jens Stoltenberg trekker i disse innleggene frem uenighetene i de borgerlige partiene, og 

advarer mot å stemme på dem på bakgrunn av dette. I løpet av Stoltenbergs to innlegg 

kommer han med en rekke delvis begrunnede utsagt for hvorfor man ikke bør stemme blått. 

Hans eget partis politikk er derimot helt fraværende. Valgforsker Anders Todal-Jenssen sier i 

en NRK-artikkel før valget i 2013 at Arbeiderpartiet bedrev en «skremmevalgkamp» før 

valget dette året. Todal-Jenssen begrunnet utsagnet med at Jens Stoltenberg ved flere 

anledninger hadde advart velgerne mot at en regjering med Solberg og Jensen ville endre 

Norge dramatisk (Viseth og Sand, 09.07.13).  Flere andre Arbeiderparti-politikere kom også 

med slike dystre spådommer. Gjennom min analyse var skremselspropaganda ett av de 

retoriske virkemidlene jeg så etter. Som det kommer frem i analysen over, forekom dette en 

rekke ganger under partilederdebatten i 2013. Under debatten om regjeringsalternativer 

kommer Stoltenberg med flere lange innlegg der han snakker om konsekvensene av å ha 

Fremskrittspartiet i regjering. Det er også en tydelig tendens at Navarsete og Lysbakken gjør 

det samme – også disse med dystre spådommer mot en blåblå regjering. Det er altså ikke kun 

Ap som stod for denne taktikken:  

 

Audun Lysbakken: Og så e det lett å harselere med uenighetene på̊ høyresiden, men 
jeg er egentlig mest opptatt av hva de er enige om. For det viser at vi har noen veldig 
klare veivalg når vi går til valg nå. Med oss så får vi sterkere fellesskap, med de får vi 
privatisering. Med oss så får vi satsing på sterkere velferd og skole, og med de får vi 
skattekutt, med oss så får vi klimapolitikk, med de får vi klimafornektere i regjering. 
Med oss får du moderne likestillingspolitikk med pappaperm og barnehager, med de 
skrur vi klokken tilbake. 

 

For eksempel kommer Liv Signe Navarsete med sterke advarsler om hvordan det vil gå med 

miljøpolitikken ved å ha Fremskrittspartiet i regjering.  
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Liv Signe Navarsete: Det har ikke skjedd før, og for meg e det jo et eventyr at Venstre 
trur at de skal få gjennomslag for sin miljøpolitikk for Frp vil uansett ikke støtte en 
regjering de ikke får være med i, det har blitt sagt gjentatte ganga, og det e jo egentlig 
et eventyr at Venstre vil sette inn Frp, og det e jo egentlig et eventyr som alle bør se til 
at forblir et eventyr, fordi at (avbrytes av Jensen). 
 
Siv Jensen: Men eventyr pleier å ende godt, Liv Signe.  
 
Liv Signe Navarsete: Og derfor, derfor så må det bli en rødgrønn regjering. Fordi det 
blir helt – når Venstre sier at de skal inn i en regjering så er jo da miljøpolitikken det 
viktigste, så er det omtrent som å si at en skal sette fyr på et hus og så skal du gå inn å 
slukke det med vannpistol etterpå. Det er dødfødt. Det er helt dødfødt.  

 
 

Lysbakken advarer også om hvordan det skal gå med klimapolitikken med Frp i regjeringen.  

 

Audun Lysbakken: For et miljøparti er det en illusjon å tro at Fremskrittspartiet 
kommer til å stå utenfor innflytelse hvis høyresiden får makten. På̊ ett eller annet vis 
vil Fremskrittspartiet komme i posisjon, det er bare å se på̊ meningsmålingene, og det 
betyr at et borgerlig flertall det vil gi Fremskrittspartiet plass i regjering. 
 

Audun Lysbakken: Støtte til Erna Solberg som statsminister vil gi Fremskrittspartiet 
innflytelse. SV er det eneste miljøpartiet som står og samtidig garanterer mot å gi 
Høyresiden innflytelse. Jeg tror det er best for miljøet fordi jeg tror at det grønne og 
det røde henger sammen. Det er bare ved solidaritet og styring av økonomien og små̊ 
forskjeller at vi kan løse problemene.  

 

 

Også i 2017 var skremselspropaganda et flittig brukt virkemiddel. Klima og miljø opptok 

mange velgere dette året, og det hersket også stor uenighet om hvordan man skulle prøve å få 

bukt med problemet. Det var særlig diskusjonen rundt hva Norge skulle leve av ved å 

eventuelt avvikle oljenæringen som fikk beskyldningene frem. For Lysbakken, Moxnes og 

Hansson dreide spådommene seg om klimaflyktninger, jobber som forsvinner, «industridød» 

og «massearbeidsløshet», som de stort sett rettet mot Frp og Siv Jensens miljøpolitikk. Fra 

Jensen og Solberg gikk den lignende ordbruken stort sett på arbeidsløshet og dårligere 

økonomi.  

 

Også i asyl- og innvandringsdebatten ble en «skremmepolitikk» ført av opposisjonen:  

 
Siv Jensen: Han (Jonas Gahr Støre) har beskyldt meg, Sylvi Listhaug og Frp og 
snakket om ord og uttrykk i stedet for å diskutere det folk er opptatt av. 
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Og Jensen har rett i at Støre og opposisjonen snakket mye om dette. «Polarisering», «splid» 

og «splittelse» ble hyppig brukt som argumenter mot Frp, Jensen og Listhaug.  

 

Knut Arild Hareide: Det er blant annet fordi vi har en integreringsminister, som jeg 
har sagt istedenfor å bygge tillit bygger mistillit. istedenfor å integrere så er det 
mistenkeliggjøring. istedenfor å bygge broer, så bygger en murer. Men det er jo en del 
av det som har gjort vårt samfunn kaldere. 
 
Jonas Gahr Støre: Et veldig godt fundament for at vi kan ha en integreringspolitikk 
og en innvandringspolitikk som samler. Og så må det være en statsråd som bruker det 
som et mandat til å jobbe med kommunene ikke splitte som Frp. 
 
Bjørnar Moxnes: Og så skal vi, i tillegg gjøre slutt på at vi i Norge ikke har en 
integreringsminister, men har en polariseringsminister i Sylvi Listhaug. Hun må miste 
jobben for å få en bedre integrering Norge. 

 

Krogstad argumenterer for at politikk stort sett dreier seg om å fordele skyld og ære og at det 

er flere måter en politiker kan gjøre dette på (Krogstad,2006:42). Eksemplene over viser en 

klar fordeling av skyld, der tre partiledere peker på Sylvi Listhaug og Fremskrittspartiet som 

de skyldige.  

 

5.9 Henvisning til egen karakter og kvalifikasjoner 
Selvhevdelse, såkalte henvisninger til egen etos, er et retorisk virkemiddel som kan sies å 

inngå i positive valgkampstrategier. Hensikten med dette virkemiddelet er å få folk til å tro at 

politikeren eller partiet politikeren representerer kan få gode ting til å skje. Ifølge Aristoteles 

er etos bygget opp av følgende tre dimensjoner: moralsk karakter, klokskap og kompetanse, 

og til sist velvilje overfor mottakeren.  Etos er også avgjørende for å kunne overbevise andre 

(Kjeldsen, 2004:115). Ifølge Jens E. Kjeldsen (2004) inngår etos i et dynamisk forhold 

mellom den som taler, retorikeren, og den som lytter, mottakeren. Dette er ifølge ham et 

dynamisk forhold som oppstår hver gang en politiker åpner munnen. Bauhr og Eliasson 

opererer med fem former for eksplisitte henvisninger til egen karakter: moral, kompetanse, 

erfaring, ansvar og samhørighet med mottakerne. Sistnevnte viser til Aristoteles` begrep om 

å vise godvilje overfor mottakerne, altså velgerne, og kategoriseres derfor som en ikke-

autorativ form for selvhenvisning (Krogstad, 2006:45).  
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Jeg ønsker å trekke frem tilfeller hvor politikerne har eksplisitte henvisinger til egen karakter 

og kvalifikasjoner, inkludert partipolitisk selvros. Dette er tatt med for å vise hvordan 

politikerne snakker om seg selv, og med dette forsøker å sette seg selv i et bedre lys. 

Selvhevdelse kan ses som en måte å fokusere, fremheve og styrke det politikeren anser som 

styrker ved egen politikk, og kommer ofte på bekostning av andre, ved å for eksempel 

samtidig vise til hvordan noe ikke skal gjøres. Det er derfor sentralt å se på politikernes 

selvhevdelse, nettopp fordi det ofte inneholder angrep av motparten. En forventning ved å se 

på politikernes bruk av selvhevdelse vil være at det er de regjerende parter som kommer med 

selvhevdelser og partipolitisk selvros. Jeg mener man kan se tendenser til dette. Ettersom det 

var en rødgrønn regjering i 2013 og en blåblå i 2017 har jeg under trukket frem eksempler på 

hvordan regjeringen de respektive årene benyttet seg av selvros, og gjerne ved å stille 

opposisjonen i et dårligere lys samtidig.  

 

Eksempel på henvisning til kompetanse og erfaring mener jeg daværende statsminister for 

Arbeiderpartiet, Jens Stoltenberg, uttrykker i dette eksempelet:  

 

Jens Stoltenberg: Vi er enige om hvordan vi skal betale for helsevesenet, og vi har 
trappet opp helsevesenet, og vi mente både i valgkampen i 2005, og 2009, og i 2013, 
at grunnmuren må være det offentlige helsevesenet. Der behandler vi altså̊ mange 
flere mennesker og så kan vi kjøpe private tjenester i tillegg. 

 

Stoltenberg viser her til at de rødgrønne samarbeidspartiene alt er enige om hvordan de skal 

finansiere helsevesenet – noe sentrumspartiene og Høyre og Frp ikke var på dette tidspunktet. 

Han argumenterer også for erfaring ved å vise til at dette er plan de rødgrønne har hatt lenge. 

Stoltenberg forsøker på denne måten å fremstille seg selv som et godt alternativ, på 

bekostning av Høyre og de mulige samarbeidspartnerne, som i motsetning til Stoltenberg, 

ikke kunne skilte med åtte nylige år i regjering.  

 

Eksempel på kompetanse og erfaring kan også illustreres med eksempelet under, fra Liv 

Signe Navarsete i 2013. Samtidig som hun skryter av egne vinninger kommer hun med 

kritikk av Solberg.  

 

Liv Signe Navarsete: Det vi har gjort i regjering det er jo å sikre at flest mulig får 
behandling nærest mulig der de bor. Vi har både opprettholdt lokalsykehus, og vi har 
opprettet mange distriktsmedisinske sentere og lokalmedisinske sentre. Vi skal 
sentralisere det vi må, og desentralisere det vi kan, men det som Erna Solberg gjør, 
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gjør nå, er jo igjen å mumle vekk at det blir kjempesvære forandringer med hennes 
politikk. Det hennes parti og politikk står for er jo den amerikanske modellen.  

 

Ifølge Krogstad (2004) er erfaringsargumentasjon med på å kunne skape tilhørighet med 

mottakeren (Krogstad, 2004:92), noe som kommer til uttrykk blant annet gjennom påstanden 

om at Sp har «sikret at flest mulig får behandling nærest mulig der de bor». Etter som dette er 

noe de fleste velgere ønsker, kan henvisingen også styrke oppfatningen av at Sp faktisk får 

gjennomslag for sin distriktspolitikk.  

 

Et annet eksempel angrep og selvhevdelse i samme vending kommer med denne 

kommentaren fra Stoltenberg:  

 

Jens Stoltenberg: Det er grunnleggende bare ett mål i helsepolitikken, og det er 
antallet som får behandling og kvaliteten på den behandlingen. Og det er 1,6 millioner 
flere behandlinger nå enn i 2005 og kvaliteten har økt. Både hvordan vi ser at det var i 
Norge for åtte år siden og når vi sammenlikner med andre land. Så er det mange 
problemer med mange oppgaver. Men nå snakkes det her som om norsk helsevesen er 
i en jammerdal. Det er altså et av verdens beste helsevesen, og flere får behandling 
enn noen gang. Så skal vi investere enda mer, vi sier en million flere behandlinger. Vi 
har satt av 12 millioner til sykehusbygg og flere ansatte og bedre kvalitet så det er 
altså flere gode resultater og nå, og så skal vi få det enda et skritt videre. Men da kan 
vi ikke innføre markedstenkning og kommersialisering. Da går helsevesenet i feil 
retning.  

 

Under debatten i 2017 kan selvhevdelse ved å vise til egen moral og ansvar, på bekostning av 

et annet parti og en annen person, illustreres med dette eksempelet:  

 

Siv Jensen: Ja, derfor er det viktig at Moxnes følger med, for vi har allerede fremmet 
forslag om at du må bo fem år i Norge før du får kontantstøtte, så det er allerede på 
plass. Når det gjelder norsk, så har vi altså styrket norskopplæringen for dem som får 
opphold i Norge. Men det som er fremmet som forslag av Jonas Gahr Støre i denne 
valgkampen er at vi skal bruke penger på å styrke norskopplæringen til de som får 
avslag og skal reise ut. Det er altså en dårlig bruk av skattebetetalernes penger. Vi må 
altså bruke det på å styrke hos dem som får opphold i Norge.  

 

Jensen går her fra å fortelle om Fremskrittspartiets forslag om innstrammingen i 

kontantstøtte, til å snakke om Arbeiderpartiets bruk av skattebetalernes penger. På denne 

måten viser hun at hennes eget parti tar ansvar, mens hun fremstiller motstanderen som en 

som prioriterer dårlig, og nærmest kaster skattepenger ut av vinduet. Ansvar og samhørighet 

med mottakerne kan også illustreres med dette eksempelet fra Jensen:  
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Siv Jensen: Men nå har vi altså snakket i årevis om at vi har en gammel om umoderne 
bilpark, og grunnen til det er at folk ikke har hatt råd til å skifte ut de mest 
forurensende bilene med moderne, trygge og utslippsgjerrige biler. Nå har de råd til 
det fordi vi har vridd og endret på engangsavgiften som du betaler når du kjøper en ny 
bil. Det gjør at tempo i utskiftingen i bilparken går opp, flere har råd til å kjøpe seg 
nye biler, og utslippene går altså ned. 

 

For å vise sine egne meritter eller sterke sider er det altså ofte at politikerne rakker ned på 

noen andre. Dette er en gjennomgående tendens både i debatten i 2013 og i 2017. Krogstad 

argumenterer for at formålet ved å vise til egen etos, og bedrive såkalt «stol-på-meg-

argumentasjon», er å stille seg selv i et bedre lys, og motstanderen i et dårligere. Jeg mener 

derfor at angrep og selvhevdelse kan argumenteres for å gå hånd i hånd hos norske politikere. 

I stedet for kun å fortelle om politiske planer, tas en konkurrent med som eksempel for 

hvordan noe ikke skal gjøres, i flere tilfeller.   

 

På tross av at analysen også viser at politikerne til en viss grad benytter seg av selvhevdelse 

som et grep for å sette seg selv i et bedre lys, og samtidig motstanderne i et dårlig, er det i 

debattretorikken likevel de negative utspillene, angrepene, som dominerer.  

 

5.10 Overordnede resultater 
Gjennom dette kapittelet har jeg forsøkt å finne svaret på hvilke argumenter som preger 

debatten når en politiker henvender seg til en annen gjennom de to partilederdebattene i 2013 

og 2017. Det som har vist seg frem som en klar tendens er skremselspropaganda blir brukt 

veldig hyppig begge disse valgårene, og det er uten tvil den rødgrønne siden som benytter seg 

av dette virkemiddelet mest. Som tidligere nevnt, vil jeg tørre å påstå at dette i 2013 skyldtes 

at Fremskrittspartiet lå an til å komme i regjering for første gang før valget i 2013, og i 2017 

ble det samme virkemiddelet benyttet av opposisjonen til å advare mot partiets klima- og 

innvandringspolitikk.  

 

Jeg fant dette virkemiddelet noe hyppigere under debatten i 2017 enn i 2013, men det er små 

forskjeller når det gjelder hva de handlet om – borgerlig regjering og Fremskrittspartiet.  

 

Både i partilederdebatten i 2013 og 2017 var påstander om uansvarlighet mye brukt. Det 

forekommer en del flere ganger i 2013, og da utpreget gjennom to tema – miljø og 
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privatisering. Det er likevel to markante forskjeller. Under miljødebatten var det nesten 

utelukkende rødgrønn side som anklaget borgerlig side for uansvarlighet, mens det under 

debatten om privatisering nesten utelukkende var motsatt, altså borgerlig angrep på rødgrønn-

side. Tendensen gjentok seg i 2017, ved at uansvarlighet ble brukt av rødgrønn side under 

miljødebatten. Dette året var det imidlertid ikke et utpreget argument brukt av de borgerlige 

partiene. 

 

Påstander om løgn og mangelfull troverdighet dukket også opp flere ganger i de to debattene. 

Hyppigst i 2013 under debatten og privatisering av helsevesenet. Det var i hovedsak de 

borgerlige som gikk til angrep på den rødgrønne helsepolitikken de siste åtte årene. Særlig 

omhandlet argumentene å ikke ha holdt som lovet, eller å ikke være «bekymret» nok. I 2017 

ble argumentet mest brukt av opposisjonen under miljødebatten.  

 

Norske partileder virker å være forholdsvis beskjedne med å påstå at andre har manglende 

lederevner eller lite kompetanse. Dette er det argumentet som ble brukt færrest ganger begge 

årene – men det forekommer. I 2013 for eksempel under debatten rundt privatisering av 

helsevesenet. Argumentet ble brukt hyppigst av de borgerlige, og var rettet mot Jens 

Stoltenberg og den rødgrønne regjeringens håndtering av helsekøene. I 2017 var det de 

rødgrønne som brukte samme argument rettet mot de borgerlige flest ganger. Dette gjaldt 

særlig daværende integrerings- og innvandringsminister, Sylvi Listhaug, for hennes 

håndtering av denne jobben, men det ble også rettet mot Erna Solberg som opposisjonen 

mente måtte stå ansvarlig for at hun hadde «latt dette skje». Analysen har også vist at 

politikerne kan benytte seg av selvhevdelse i angrepene sine, for å sette seg selv i et godt lys, 

og mottakeren i et dårligere. Gjerne ved å benytte den politiske motstanderen som eksempel 

på hvordan noe ikke skal gjøres, og samtidig vise til egen erfaring og politiske gjennomslag.  
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6 Hvordan snakker politikerne med 
hverandre? 

 

I dette kapittelet vil jeg undersøke hvordan partilederne kommuniserer med hverandre i de to 

partilederdebattene, og se etter hva som preger samtalen. Jeg vil presentere analysen min, og 

resultatene jeg har kommet frem til gjennom denne. Avslutningsvis vil jeg presentere de 

overordnede resultatene i en oppsummering av kapittelet.  

 

I debattsammenheng foregår samtalen mellom politikerne gjerne via journalisten. Som 

tidligere nevnt er det journalistenes oppgave å stille spørsmål, og kritiske spørsmål, og det er 

politikernes oppgave å svare. Etter et utspill fra en politiker gir journalisten gjerne ordet 

videre til den politikeren som bør få tilsvar på det aktuelle utspillet, og det blir på denne 

måten samtalen mellom politikerne går. Ifølge Sigurd Allern (2011) er det også andre måter 

politikerne kan sikre seg sin stemme hørt i debattsammenheng, for eksempel ved å ta ordet 

fra noen andre, eller ved å avbryte en annen politikers innlegg. Å avbryte kan tolkes som et 

uttrykk for kampen om dagsordenmakten, ifølge Allern, og dialogen mellom politikerne kan 

altså også utfolde seg på denne måten (Allern, 2011:49). Det er derfor viktig å understreke at 

politikerne i debattsammenheng snakker med hverandre enten gjennom journalisten, som 

svar på kritikk, eller gjennom avbrytelser.  

 

Det er en kjensgjerning at politikerne utvikler strategier for å slippe å besvare det som blir 

spurt om. Man kan sitte igjen med tanker som «hva i all verden sa han egentlig? Ble kritikken 

i det hele tatt besvart?», etter at en politiker har fått gitt sitt tilsvar. Jeg ønsker i dette 

kapittelet å komme med eksempler der politikerne benytter ulike taktikker for å besvare 

kritikk, og gjennom dette forsøke å danne et bilde av hvordan politikerne snakker med 

hverandre i debattsammenheng.  

 

Politikere er trent i å avspore samtaler, og det blir bare mer utbredt å forsøke å lure 

intervjueren, mener Christian Kock, professor ved Avdeling for Retorikk, ved Institutt for 

Medier, Erkendelse og Formidling ved universitetet i København. Han karakteriserer 

tendensen ved å ikke svare på de kritiske argumentene og spørsmålene som stilles, som en 

epidemi. Resultatet mener professoren gir velgerne et dårligere beslutningsgrunnlag 
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(Hoffmann, 2009). Ettersom en partilederdebatt har som formål å opplyse velgerne om 

forskjeller og uenigheter mellom politiske partier, vil jeg argumentere for at dette er et viktig 

punkt å belyse i denne oppgaven.  

 

Kock peker på tre populære strategier som politikerne benytter seg av for å unngå å besvare 

kritikk eller spørsmål, og omtaler denne typen kommunikasjon som manipulerende.  

 

 
6.1 Glatte såpestykker eller svar skyldig? 
Ifølge Kock er et av triksene politikerne har i ermet å ignorere argumentet, og heller svare 

noe som ikke har noe med saken å gjøre, som illustrert med dialogen under:  

 
Journalist: Siv Jensen er du enig med statsministeren at det er som følge av olje- og 
gass-sektoren at vi har menneskeskapte endringer som vi ser i Florida i kveld? 
 
Siv Jensen: Jeg mener det er veldig viktig at vi iverksetter tiltak for å redusere 
utslippene. Og det har jo vi (avbrytes).  
 
Journalist: Nå svarte du ikke på spørsmålet. 

 
Siv Jensen, som jo som kjent leder et parti med mange klimaskeptikere, forsøker her å vri seg 

unna journalistens ja/nei-spørsmål, ved å heller snakke om at det bør settes i gang tiltak, og 

fortelle at de allerede er i gang med dette. «Jeg mener det er» og «og det har jo vi» er med på 

å forskyve spørsmålets innhold, og heller komme med et omtrentlig svar.  

Kock mener det finnes tre former for forskyvning av et svar: tidsforskyvning, 

subjektforskyvning og nivåforskyvning. Et eksempel på tidsforskyvning er å heller besvare 

hva man har gjort, enn hva man har tenkt å gjøre. Med subjektforskyvning menes å innta en 

annen rolle enn den man er inne, i dette tilfellet noe annet enn minister, og heller kanskje påta 

seg rollen som forelder eller pasient. Nivåforskyvning handler om å bytte ut ord med mer 

abstrakte formuleringer. Som for eksempel å bytte ut det forpliktende ordet «garantier» med 

fraser som «jeg er opptatt av» (Kock, 2011:135).  

 
Et eksempel på å svare på en forvrengt utgave av argumentet kommer fra Lysbakken etter et 

innlegg fra Rasmus Hansson om at avgiftene på bensin- og dieselbiler må bli høyere.  
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Journalist: Er du enig i det, Lysbakken, at vi må straffe de med bensin- og dieselbiler 
som Hansson sier her? 
 
Audun Lysbakken: Vi må legge om avgiftene slik at det lønner seg mindre å kjøpe 
disse forurensende bilene. Og det er jo problemet med å ha Frp i regjering for de er så 
opptatt av at svære fossilbiler skal bli billigere. Det var jo det jeg nevnte ista at når 
regjeringen skulle bli enige om en miljøpakke så ble det en Porschepakke. Det ble jo 
billigere å kjøpe Porsche.  
 
Journalist: Men det er jo det vi prøver å finne ut av i kveld. Hansson sier ja til økte 
bensin- og dieselavgifter, og til det sier du? 
 
Audun Lysbakken: Jeg skal fortelle deg hvordan jeg skal sørge for at noe skal skje her, 
fordi det eneste partiet som har lagt frem en forpliktende plan i denne valgkampen om 
å kutte norske utslipp raskt, det er SV. Det er et av våre krav for et samarbeid med Ap 
og Sp. Og da er samferdsel helt avgjørende. Under de borgerlige så står dette stille. 
Nedgangen i norske klimagassutslipp har stoppet opp. De varslet et taktskifte, det fikk 
vi. Nedgangen stoppet opp med de borgerlige. 

 
Lysbakken besvarer ikke det journalisten spør om. Istedenfor påpeker han feil og mangler 

hos andre, og kommer samtidig med selvros til eget parti. Man kan kanskje argumentere for 

at han indirekte besvarer at partiet ønsker å gjøre noe med disse avgiftene, fordi han nevner 

samferdsel i innlegg nummer to, men han gir uansett ikke et svar på journalistens direkte 

spørsmål, og forsøker isteden å rette oppmerksomheten over på feil og mangler hos et annet 

parti. Slike knep kan være med på å gjøre politikeren sterk, og kan være veldig effektive, 

ifølge Kock. Lysbakken gir her et inntrykk av at han faktisk har besvart journalistens 

spørsmål, men i virkeligheten har han svart unnvikende, og styrket sitt innlegg ved å rakke 

ned på andre. Ifølge Kock gjør dette at politikeren slipper å svare på ubehagelige spørsmål, 

samtidig som de også står sterkt i diskusjonen (Hoffmann, 2009).  

 

Et eksempel der Lysbakken snor seg unna et direkte spørsmål fra en annen politiker finner 

man når Knut Arild Hareide spør direkte om Lysbakken synes «det var bra at Frp leverte 

bedre enn i løpet av åtte rødgrønne år». «Eller er du uenig med Vedum», spør Hareide:  

 
Audun Lysbakken: Jeg synes det er bra at utslippene gikk ned og jeg synes det er fælt 
at det fallet i utslipp har stoppet under dere og jeg synes det er uklokt å la Frp gjøre 
Porsche billigere istedenfor å satse på miljøbiler. Dere har også sørget for et negativt 
taktskifte i miljøpolitikken.  

 
Lysbakken velger igjen å la være å besvare spørsmålet, og går heller til angrep på noen andre 

som sitt svar. Han kamuflerer på denne måten at han ikke har svart på det han ble spurt om, 
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ved å rette oppmerksomheten mot noen andre. Han understreker samtidig hvem som er hans 

hovedmotstander, og får også kjempet igjennom en av sitt eget partis hjertesaker – miljø.  

En annen måte politikerne benytter seg av for å kamuflere et unnvikende svar, er å bygge en 

bro over til et annet tema enn det som ble spurt om. Steven Clayman og John Heritage mener 

slike svar kan behandles som en form for svarunnvikelse (Clayman og Heritage 2002: 258 - 

273). Markerte overganger kan for eksempel utføres ved at politikeren benytter fraser som 

«kan jeg også få si at», før de fortsetter å prate, ofte uten å vente på svar (Clayman og 

Heritage 2002: 58). En annen taktikk er å sikte til noe motstanderen tidligere har sagt og 

begrunne at «jeg må få kommentere» (Clayman og Heritage 2002: 262 – 263).   

Eksempler på dette finner man for eksempel i dette innlegget fra Erna Solberg under asyl- og 

innvandringsdebatten i 2017.  

Journalist: Betyr det at du er redd for en mildere asylpolitikk med rød side? 

Erna Solberg: Jeg er redd for hvilket press Jonas blir satt under fra andre på den siden. 
Men kan jeg si noe i forhold til det med retorikk. Det er slik at i alle land i Europa så 
ser vi mer hatkriminalitet. Vi ser mere diskusjon og støy. Det synes jeg vi skal 
anerkjenne at det er mer av. Det er en av grunnene til at under Frps statsrådsledelse så 
har vi laget en handlingsplan mot hatkriminalitet, mot hat i Norge. For første gang. Vi 
tar akkurat dette på alvor. Vi skal sørge for at klimaet er til debatt og diskusjon. Men å 
si at er på grunn av en statsråd i denne regjeringen, når det er en utvikling som har 
kommet etter en stor tilstrømning i flyktningkrise i hele Europa som har skapt nye 
utfordringer, det synes jeg egentlig er ganske frekt og vulgært av Ap å gjøre. For det 
er ikke Listhaug som er grunnen til at har den diskusjonen i Frankrike, Tyskland Italia 
og alle andre land. 

Umarkerte overganger kan være vanskeligere å oppdage. Bruk av bindeord som «og» og 

«fordi» kan gjøre at politikeren kan gli over i ett annet tema enn det som var satt, og ofte 

gjerne uten at det blir oppdaget, fordi bindeordene antyder at det hele henger sammen 

(Clayman og Heritage 2002: 272 – 273). Solberg benytter seg her av en markant overgang, 

ved at hun gir et unnvikende svar på det journalisten spurte om, før hun signaliserer at hun 

har lyst til å si noe om et annet tema. Temaene henger i og for seg sammen, ved at de begge 

passer inn under innvandringsdebatten, men omhandler ikke det som ble spurt om. Hun glir 

heller over i å presentere regjeringens handlingsplan for hatkriminalitet.  
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Ved å benytte seg av overganger, markerte som umarkerte, kan politikerne effektivt bytte 

tema til noe som passer dem bedre å få frem eller å diskutere. Resultatet for velgerne er at 

spørsmål ofte står igjen ubesvart, fordi debatten har sporet av (Hoffmann, 2009).  

 

6.2 Angrep på velgere 
En annen taktikk politikerne kan benytte seg av for å slippe å svare på kritikk, er å forsøke å 

umuliggjøre den. Bonusen er at dette også kan være med på å sette motstanderen i et dårlig 

lys. Å behandle et angrep som et angrep på noe annet enn politikken er et av virkemidlene 

som kan gjøre motstanderens kritikk verdiløs (Kock, 2011:21).  Et av disse knepene er å 

skyve befolkningsgrupper foran seg. Under debatten i 2017 benytter Jonas Gahr Støre seg av 

denne taktikken. Etter et innlegg der Solberg mener det er «frekt og vulgært» av 

Arbeiderpartiet å beskylde Frp for å ha sørget for en mer hatefull retorikk, kommer Støre med 

følgende motsvar.  

 

Jonas Gahr Støre: Men Erna Solberg, gå og snakk med Ervin Kohn, leder for det 
mosaiske trossamfunnet, en veldig respektert person. Han sier at med Frps retorikk er 
det mer utrygt å være minoritet, jøde og muslim. 
 
 

Jonas Gahr Støre benytter her motangrepet til å handle om en minoritetsgruppe, og dette er en 

effektiv måte å punktere en debatt på. Solberg, som før Støres innlegg hadde argumentert for 

at hun ikke mente at det nødvendigvis hadde blitt et kaldere samfunn, blir på denne måten 

stilt i et dårlig lys. Mens Støre tar på seg rollen som forsvarer av de som blir urettferdig 

behandlet, og samtidig trekker frem en troverdig kilde som sier det motsatte av hva Solberg 

sier. På denne måten personifiserer han også innlegget sitt, ved å benytte seg av patosretorikk 

som uttrykker harme gjort mot enkeltmennesker (Jenssen og Aardal, 2007:105). Han 

poengterer også at dette kommer fra en «veldig respektert person», noe som er med på å 

underbygge legitimiteten i det han sier.  

 

Erna Solberg gjør noe av det samme under diskusjonen om privatisering av helsevesenet i 

2013, der hun mener det er pasientene Stoltenberg «fnyser av», og ikke helsepolitikken, som 

jo var tema.  

Erna Solberg: Det markedet dere snakker om og som dere liksom fnyser litt av, hvem 
er det? Det er prioriterte pasienter med rett til å velge, og som har sykdommer som er 
prioritert av det offentlige, og så får de rett til å behandle det hvor de vil. Det er mulig 
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at dere kaller det et marked, jeg kaller faktisk det innbyggerne i Norge. Og de 
fortjener bedre enn det dere leverer når dere setter de i kø, både kø for å få diagnose 
og så i kø til å få behandling, og så kø til rehabilitering. Å kalle det marked syns jeg 
egentlig er ganske uforskammet.  

 

Solberg skyver her pasientene foran seg ved å vri det som ble sagt av Stoltenberg til å handle 

om pasienter og innbyggere av Norge, og ikke det som egentlig ble kritisert – altså Høyres 

helsepolitikk. Solberg gjør det samme da hun angriper Arbeiderpartiets reklameplakater før 

valget i 2013, som hun hevder «stiller mistillit til de private utøverne». Solberg skyver her 

helsepersonell som jobber i privat sektor foran seg, og får det til å fremstå som om det er de 

som er blitt angrepet: 

 

Erna Solberg: De bør kanskje velge hvor de legger seg i forhold til private, for det er 
veldig stor grad av mistillit mot de legene og sykepleierne og andre som jobber i 
privat sektor, som kommer ut av de reklameplakatene som Arbeiderpartiet har pepret 
landet med de siste ukene. 

 

Som Kock (2011) påpeker kan et tilsvar som det Erna Solberg kommer med her være med på 

å umuliggjøre Stoltenbergs kritikk, ved at hun skyver personell i helsesektoren foran seg. 

Samtidig kommer hun selv styrket ut av kritikken, fordi hun fremstår som en forsvarer av 

anerkjente og viktige yrkesgrupper (Kock, 2011:21).  

 

Grande bruker også et virkemiddel som antakelig går rett hjem hos mange velgere, ved å 

appellere til småbarnsforeldres frykt med et sykt barn som ikke får tilstrekkelig legehjelp.  

 

Trine Skei Grande: Når jeg opplever at et barn blir sjukt midt på natten, da nytter det 
ikke å finne ut hvor det er ledig plass. Da vil jeg ha et godt sykehus med det beste 
legeteamet klart. Men så må vi bruke private for å få ned køene, men også for 
innovasjon, og det å finne nye måter å drive på. Problemet er at statsministeren ikke 
tar de køene på alvor.  

 

Grande velger i tillegg å presentere innlegget i «jeg»-form, og på den måten presentere det 

som om det er hun som har et sykt barn. Ifølge Kock er dette en av formene for å forskyve ett 

svar, og Grande benytter seg her av det Kock definerer som subjektforskyvning. Hun inntar 

en annen rolle enn partileder, og fremstår heller som en forelder med et sykt barn (Kock, 

2011:135). Ved å opptre på denne måten kan Grande nå velgere som sliter med akkurat 

denne problemstillingen, samtidig som hun også appellerer til velgernes følelser, og kan 
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oppnå sympati og gi et inntrykk at hun virkelig er opptatt av denne problemstillingen. 

Stoltenberg, på den annen side, kan kanskje for velgerne bli stående igjen som en som ikke 

bryr seg og har en uansvarlig holdning til et stort problem.  

 

Siv Jensen velger også å skyve andre foran seg som svar på kritikk hun fikk under debatten i 

2013. Stoltenbergs innlegg blir fremstilt som å være et angrep på Fremskrittspartiets velgere, 

fremfor det det egentlig var ment å være – et angrep på Frps politikk. Stoltenberg hevder i sin 

kritikk at «Fremskrittspartiet står for en gal politikk», og Jensen kommer med følgende svar 

på tiltale:  

Siv Jensen: Det er mange der ute som faktisk er enig i at det er behov for et skifte, så 
den litt arrogante «så er jeg her», den kunne du i grunn spart deg. Fordi du skal ha litt 
respekt for at det er mange velgere som ønsker seg en annen helsepolitikk, som ønsker 
seg en annen eldreomsorgspolitikk, som ønsker at vi skal bygge veier uten 
bompenger, og som – ikke minst – ønsker at vi skal ta litt mer hensyn til 
pensjonistene. For eksempel gjennom å fjerne avkortningen, som veldig mange gifte 
og samboende pensjonister nå opplever. Og så må̊ du gjerne bruke hvert innlegg du 
har til å gå til angrep på Fremskrittspartiet og meg, da går du altså̊ til angrep på̊ mange 
velgere der ute som er mer enig med Fremskrittspartiet enn med Arbeiderpartiet.  

Jensen vrir altså Stoltenbergs innlegg om til å handle om partiets velgere, og gjør det på 

denne måten personlig. Kock argumenterer for at å forsvare et angrep ved å skyve velgerne 

foran seg er med på å skade demokratiet. Man setter ved denne taktikken spørsmålstegn ved 

legitimiteten til å komme med motargumenter, og også ved debatten som 

kommunikasjonsform. Å skulle bli fornærmet på vegne av en gruppe, som i utgangspunktet 

ikke har mottatt noe kritikk, tar opp plass der det ellers kunne vært andre motargumenter. 

Debatten skal jo nettopp bestå av argumenter som møtes med motargumenter (Kock 2011:29 

- 30).  

6.3 Avbrytelser 
Dagens partilederdebatter er preget av en klar rollefordeling.  I politiske debatter er det 

programlederne som styrer ordet. Det er likevel ikke alltid politikerne respekterer at det er 

programlederne som kontrollerer talerommet, og de tar ofte ordet uten tillatelse. Ifølge Sigurd 

Allern (2011) er dette et forsøk på å ta dagsordenmakten (Allern, 2011:49). Kommer 

avbrytelsene for hyppig kan det bli umulig for politikerne å få fullført innleggene sine, og det 

kan også ødelegge for redegjøring av en saks ulike sider. Partilederne kan ta ordet uten 
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tillatelse midt i en annen partileders resonnement, som i det følgende eksempelet fra 

partilederdebatten i 2013:  

Liv Signe Navarsete: Vi har faktisk et av verdens beste helsevesen i Norge i dag. Og 
hvis jeg, eller en av mine kjære får hjerteinfarkt, så vil jeg at en skal få rask 
behandling, enten en er på̊ Otta eller i Lærdal eller en er i Oslo. Og da nei, nå̊ må̊ du 
høre her... og det som vi står (Avbrytes) 

Siv Jensen: Du har jo lagt ned lokalsykehus! 

Liv Signe Navarsete: fremfor nå̊, det er en helt annen modell.  

 

Til forskjell fra programledernes avbrytelser, som er ment å opplyse debatten eller hindre den 

fra å skli ut, er politikernes formål med å avbryte gjerne å få frem sitt poeng i en sak ved å 

skaffe seg mer taletid innenfor det aktuelle temaet (Allern, 2011:49). Avbrytelser kan man 

imidlertid argumentere for at gir politikerne mindre taletid til å snakke politikk, og dette kan 

igjen føre til at velgerne får mindre informasjon ut av debatten. Som i dette innlegget til Siv 

Jensen i 2017:  

 

Siv Jensen: Ja, jeg skal svare på det som får utslippene ned. Jeg synes altså det er 
ganske spesielt at Hareide kaller norsk olje og gass pol for tut og kjør. det er altså en 
sektor som er utsatt for svært strenge krav. både til miljø og til sikkerhet. og som hver 
eneste gang de går inn i nye prosjekter får enda strengere krav. Så å kalle det da for en 
tut og kjør næring det er jo (avbrytes) 
 
Knut Arild Hareide: Men kan du da love 
 
Siv Jensen: Hele olje og gass næringen 
 
Knut Arild Hareide: Men du vet 
 
Siv Jensen: Men det vet du ikke er riktig 
 
Knut Arild Hareide: Men vi kan ikke ta all olja og så sier du at du vil ha en 
konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja. I dag har det kommet frem hva 
konsekvensutredninga var i Sør-vest-Barentshavet under den rødgrønne regjeringa. 
De bommet med 130 milliarder. 
 
Siv Jensen: Det er fortsatt et veldig (?) prosjekt, Knut Arild, så jeg tror du skal prøve å 
legge det til grunn.  

 

Det er naturlig at deltakerne kjemper om ordet i en debatt (Sandvik, 2004:48). Dette betyr 

likevel ikke at det er aksepterte handlinger. I tilfellene over blir avbrytelsene et forsøk på å 
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hindre motparten i å snakke ferdig, og også en underkjennelse av ordstyrerens autoritet. Ingen 

av avbrytelsene varer imidlertid urimelig lenge. I begge tilfellene over er avbrytelsene uten 

inngripen fra journalistene, og det blir den avbrutte politikerens oppgave å forsvare sin rett til 

å holde på ordet.  

 

6.4 Oppsummering av funn 
Gjennom analysen av hvordan politikerne snakker med hverandre i debattsammenheng, har 

jeg tatt for meg flere tendenser som preger samtalen, som å vri seg unna spørsmål, svare på 

noe annet enn det som ble spurt om, eller å svare med et angrep. Jeg har også sett på hvordan 

politikerne skyver velgerne foran seg, og på den måten forsøker å umuliggjøre kritikk, og 

som bonus ofte setter motstanderen i et dårlig lys. Til sist har jeg sett på hvordan politikerne 

stjeler ordet, eller avbryter hverandre. De ovennevnte virkemidlene forekommer i debatten 

både i 2013 og 2017, og virker å være ganske innprentet i den politiske samtalen. Hva gjelder 

taktikken med unnvikende svar benytter politikerne ofte av dette for å få frem noe annet de 

synes er viktig, fremfor å svare på noe som kanskje kan slå negativt ut for dem selv. 

Analysen viser også at politikerne benytter seg av avbrytelser ved enkelte anledninger, gjerne 

for å uttrykke uenighet med noe som har blitt sagt, eller for å forsøke å sikre seg mer taletid 

innenfor et aktuelt tema. Slik jeg ser det er bruken av de ovennevnte virkemidlene ikke 

knyttet til politisk retning, men noe som blir benyttet av alle politikerne gjennom debattene. 

Det later heller ikke til at det er noen markante forskjeller for hvordan politikerne snakker 

sammen i debattsammenheng i 2013 og 2017, og de samme virkemidlene forekommer i 

begge debattene.  
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7 Fjernsynsproduksjonen og journalistene 
 

Som nevnt i teorikapittelet er det flere teorier (Hernes, 1978, Jenssen og Aalberg, 2007, og 

Strömbäck og Esser, 2014) som peker på at medialiseringen har ført oss inn i en tid der 

politikerne er avhengige av å tilpasse seg mediene for å få oppmerksomhet. Jeg mener derfor 

det er relevant å se hvordan mediene, som Jenssen og Aalberg sier det «regisserer» en debatt. 

I dette kapittelet vil jeg derfor se nærmere på hvordan både fjernsynsproduksjonen og 

journalistene preger den politiske debatten, ved å se på både retorikk, henvendelsesform, 

iscenesettelse, og ikke minst hvordan de forsøker å få frem det som er deres oppgave i 

debatten – å synliggjøre politiske forskjeller mellom partier.  

 

Ifølge Karlsen og Skogerbø (2014) er fjernsynet som valgkamparena et av de viktigste 

stedene en toppolitiker kan fremme sitt politiske syn og diskutere med de andre partilederne, 

fordi dette er den kanalen hvor de fleste velgerne gjør opp en mening om hvilket parti som 

skal få deres stemme. At den siste partilederdebatten før valget dermed blir en viktig arena 

for partilederne er det liten tvil om (2014:80). Ettersom partilederdebatten er en 

fjernsynsproduksjon legger dette føringer for både tidsbruk og iscenesettelse, og det er opp til 

redaksjonen å bestemme både hvordan oppstillingen skal være, hvor lenge partilederne kan 

ha ordet, og selvfølgelig også hva som skal være tema i den aktuelle sendingen. Redaksjonen 

har derfor både stor makt når det gjelder hva som settes på dagsorden og hvordan en sak blir 

fremstilt, nettopp fordi de har regien og bestemmer hvem som kan få svare på hvilken 

kommentar eller utspill fra en motpart, eller skal få uttale seg om et tema.  

 

I en partilederdebatt er det journalistene som praktiserer disse føringene lagt av redaksjonen 

på forhånd, og fungerer som programledere og ordstyrere. Det er derfor naturlig at 

partilederdebatten ikke blir en samtale politikerne imellom, men mer en slags samtale de har 

gjennom programlederne, som videre fordeler ordet til den politikeren de mener må få 

besvare et utspill, eller skal ha ordet neste gang. De bak kamera og i kontrollrommet har 

derimot styringen på hvem som synes i tv-ruta og hvilke vinkler som vises.   

 

Valg av programopplegg, format og regi vil alltid ha en sterk innvirkning på 

kommunikasjonen i medievalgkamp, og særlig fjernsynet har en sterk innflytelse på hva som 
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blir fremmet av politisk kommunikasjon, fordi dette mediet krever både forhåndplanlegging 

og timing (Allern, 2011:37).  

 

Til tross for NRK er en kanal som finansieres gjennom lisens og statlig støtte er også de, som 

tidligere nevnt, avhengig av å kunne friste publikum med et program som fenger. NRKs 

partilederdebatt har de siste årene opplevd en økning i antall seere til sine valgdebatter, og det 

er derfor antatt at det er viktig for kanalen å opprettholde denne interessen. Som Kjersti 

Thorbjørnsrud skriver i sin doktorgradsavhandling ble det viktig for NRK å legge opp til en 

debatt med et «brennhett» klima før en av sendingene i 2003. (2007:126) En strategi det later 

til at de har beholdt. For å se nærmere på hvordan dette ble gjort i 2013 og 2017 har jeg 

derfor valgt å ta for meg hvordan journalistene introduserer sendingene, og hvordan de 

henvender seg til politikerne gjennom deler av debattens tema.  

 

 
7.1 NRKs iscenesettelse av debattantene 
Ifølge Allern (2011) er det flere måter redaksjonen kan utforme et valgprogram på, og det er 

de redaksjonelt ansvarlige som tar avgjørelser for hvordan det endelige resultatet blir seende 

ut (Allern, 2011:37). De legger gjennom produskjonskriterier og regi opp til en arena som 

legger føringer for hvordan debatten skal foregå, og komme se ut for velgerne der hjemme 

(Thorbjørnsurd, 2007:125-126).  

 

Det første jeg merker meg er hvordan NRK har valgt å iscenesette debattantene i 

analyseutvalget. Både i partilederdebatten i 2013 og 2017 har hver av partilederne sin egen 

«stand», og disse er stilt opp i en halvsirkel med et skille på midten. Deretter er 

representantene for de borgerlige partiene og deres støttespillere i sentrum, stilt opp på den 

høyre siden. På den andre siden, altså venstre, finner man opposisjonen. På hver sin side av 

skillet i midten står de to statsministerkandidatene, henholdsvis Jens Stoltenberg i debatten i 

2013 og hans etterfølger Jonas Gahr Støre i 2017, og deres motstander Erna Solberg på den 

andre siden begge valgårene. Denne oppstillingen er med på å fremheve at det er snakk om to 

blokker i politikken, og på den måten forsterke den polariserende effekten. Her er det med 

andre ord to politiske blokker som «kriger» mot hverandre fra hver sin kant.  
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Et annet aspekt som er verdt å merke seg er publikum som er tilstede for å se debatten i 

studio. Publikum bidrar med både applaus og piping etter partiledernes innlegg, avhengig av 

om de er fornøyd med det som blir sagt, eller i mot. Dette forekommer i begge debattene. 

Ifølge Sigurd Allern (2011) er dette med på å dra underholdningsfaktoren for seerne hjemme 

opp. Når temperaturen stiger i salen, har den også en tendens til å gjøre det i panelet, og på 

den måten får man stemningen opp (Allern, 2011:345).  

 

7.2 Journalistenes retorikk i 2013 
 

Journalist: Meningsmålingene tyder på̊ at det blir et regjeringsskifte, men fortsatt er 
det mange velgere som ikke har bestemt seg, og nå̊ har partilederne en siste sjanse til 
å overbevise nettopp dem. På̊ NRK.no så følger vi med på̊ både spørsmål og 
kommentarer som kommer inn underveis, i løpet av sendingen. 

 
Slik introduserer NRK-journalist Ingrid Stenvold debatten i 2013. Hun legger til grunn at 

mye tyder på at det ser ut til at det er Solberg og høyresiden som vil stikke av med 

valgseieren, men kan kanskje sies å bygge opp stemningen ved å poengtere at det er mange 

velgere som fortsatt ikke har bestemt seg. Ettersom dette er siste debatt før folket går til 

urnene, legger hun til grunn at dette er politikernes siste sjanse til å kunne overbevise de 

velgerne som er usikre. Allerede her kan det kanskje sies det er lagt føringer for kamp.  

 

Videre blir vi introdusert for det som omtales som «et av de sentrale spørsmålene i denne 

valgkampen» – privatisering av helsevesenet, og journalisten legger frem en undersøkelse 

utført av NRK der 50 prosent har sagt ja til at private aktører vil gjøre helsevesenet bedre.  

 

Journalist: Jens Stoltenberg, 50 prosent fortalte at de tror flere private aktører vil 
gjøre helsevesenet bedre. Hva ville du svart? 

 

Stenvold henvender seg altså til statsministerkandidat Jens Stoltenberg, som på stående fot 

må svare for hva han ville ha svart. Spørsmålet legger ikke opp til hva partiet han 

representerer står for i dette spørsmålet, men hva han selv ville svart på dette spørsmålet. 

Resultatet blir en slags forenkling av det store bildet, og i stedet for å forholde seg til hva et 

helt parti mener om en sak fremstår Stoltenberg som en representant for helheten, ved at han 

svarer hva han mener om saken. Stoltenberg følger også opp med å svare i «jeg-form», 

fremfor å legge svaret frem som Arbeiderpartiets eller den daværende rødgrønne-regjeringens 
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standpunkt. Både spørsmål og svar fortsetter ved bruk av «du» og «jeg», før Jens Stoltenberg 

etter hver avgir noen svar i «vi-form». Han som person representerer da hva en sammensatt 

rødgrønn regjering mener om saken.  

 

Journalist: Som Jens Stoltenberg sier, de rødgrønne har jo også̊ brukt 
private. Hva er det jeg som pasient vil merke som forskjell med din løsning? 

 

Journalisten henvender seg videre til Erna Solberg, og bruker seg selv som eksempel, da hun 

spør om hvilke forskjeller man vil kunne merke om hun skulle komme til makten. Solberg 

holder på Stenvold som eksempel gjennom sitt innlegg, og forteller hva hun ville kunne 

merke som forskjell. Man kan kanskje her, bare noen minutter inn i en valgsending på drøye 

to timer, argumentere for at debatten er lagt til et personlig plan, der politikerne svarer på 

vegne av hele partier, og hvor eksemplene skal være så folkelige som mulig.  

 

7.3 Journalistenes retorikk i 2017 
Debatten i 2017 blir introdusert med mye av det samme som den fire år tidligere, men man 

kan kanskje ta til ordet for at de bruker enda sterkere ordelag for å vise splittelsene i 

blokkene. Det må selvsagt også tas med i beregningen at dette valget i 2017 er omtalt som 

lagt mer åpent enn det i 2013. Journalistene Ingunn Solheim og Jarle Roheim Håkonsen 

veksler introduksjonen mellom seg, men jeg har valgt å samle deler av introduksjonen i ett 

sitat for en mer ryddig presentasjon. Journalistene representerer jo også NRK som institusjon, 

og ikke seg selv.  

 

Journalist: Stortingsvalgkampen har vært kalt både hard og splittende, og det har vært 
mange sterke beskyldninger. Ja, og kanskje er det derfor at det er såpass mange som 
ikke har bestemt seg ennå for hvem de skal stemme på mandag. Men så er det også, så 
åpent, så spennende, som det ikke har vært på flere tiår. 

 

De legger også til grunn at dette er «den avgjørende debatten», og tegner med sin 

introduksjon et bilde av en hard valgkamp, preget av stor politisk uenighet og sterke ordelag. 

Med dette kan en kanskje argumentere for at stemningen er satt, og det er klart for en 

spennende debatt mellom partilederne.  

 

Etter et par spørsmål til de to statsministerkandidatene går programlederne rett på sak, og 

stiller Frps Siv Jensen til veggs hva gjelder det politiske klimaet som ble nevnt 
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innledningsvis. Også her ser man at tendensen er fornavn og etternavn-henvendelser til 

politikerne og bruk av du-form.  

  

Journalist: Vi har en lang og hard valgkamp bak oss, som mange har karakterisert 
som splittende og hard, og det har altså vært mange som har snakket om at vi har fått 
et kaldere samfunn. Spørsmålet er jo altså, hvilken retning skal landet ta? Der har 
noen prøvd å reise debatten om at dette er et verdivalg, og Siv Jensen - det er ditt 
parti, og det er dine politikere som i stor grad har blitt beskyldt for å føre landet i en 
kaldere retning. Hva slags ansvar tar du for at det er har blitt så mye hardere ord i 
denne valgkampen? 

 

Journalistene sikter til innvandringsdebatten som tilspisset seg svært etter den såkalte 

Flyktningkrisen i 2015, og særlig daværende innvandringsminister Sylvi Listhaugs utspill i 

forbindelse med krisen og i etterkant av den. Jensen svarer at hun ikke er enig i påstanden 

journalistene presenterer, men forteller at "Norge har blitt farligere", før hun poengterer Frps 

standpunkt for en strengere asylpolitikk, for å forhindre at Norge skal bli utsatt for denne 

faren.  

 
Journalisten konkluderer etter Jensens innspill at hun ikke svarte på spørsmålet, og velger 

heller å konstatere at Jensens partifeller har bidratt med hard språkbruk, i tillegg til andre 

politikere, og gjentar spørsmålet om Jensen tar på seg litt av ansvaret for dette. Jensen 

argumenterer for at partiet har prøvd å få frem forskjellene i politikken, og at partiet hennes 

ikke "nødvendigvis har hatt så hard språkbruk", hvorav journalisten følger opp med et 

spørsmål til Støre på denne påstanden.  

 

I løpet av debattens første tema, Asyl og innvandring, har NRK-journalistene 19 

henvendelser og eller avbrytelser. Partiledernes navn nevnes i 10 av disse, mens partiene de 

representerer uteblir. Journalistenes tone kan karakteriseres som forholdsvis hard og 

konfronterende, og de gir seg heller ikke før de får svar på det de spurte om.  

 

7.4 Journalistenes henvendelsesform 
Ingrid Stenvold og journalistkollega Nina Owing har tilsammen 32 henvendelser eller 

avbrytelser gjennom det første debattema i partilederdebatten 2013. I 24 av disse er partileder 

eller partiledere nevnt ved navn. Partinavn, regjering eller politisk fløy nevnes kun i ni av 
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journalistenes henvendelser. Henvendelsene er også flere ganger rettet mot hva den enkelte 

partilederen mener, og etterspør ikke partiets mening som sådan.  

 

Som nevnt i teorikapittelet har underholdningsaspektet stort fokus i debattsammenheng for å 

kunne holde på seere. NRK må i tillegg til å forholde seg til oppgaven om å skulle opplyse 

velgerne, legge en strategi for å kunne lage godt TV (Thorbjørnsrud, 2009:266).  Dette mener 

jeg åpenbarer seg gjennom noen tydelige trekk. Man antar at det publikum ønsker seg er en 

opphetet debatt, og at det er dette som har størst underholdningsverdi og derfor appellerer til 

seerne. Denne typen journalistikk, en debatt, kan karakteriseres som et format som søker å 

vise motsetninger og opphetede diskusjoner – nettopp for å synliggjøre forskjeller hos 

politikerne. I løpet av begge debattene mener jeg dette kommer til synlighet ved at det er lagt 

opp til tema der det hersker stor uenighet, som for eksempel miljø og innvandring. Det må 

selvsagt også tas med i beregningen at dette var tema som også opptok velgerne i stor grad.  

 

Et eksempel på å ønske å formidle motsetninger mener jeg kommer godt frem i dette 

eksempelet: Under partilederdebatten i 2017 har Rasmus Hansson fra MDG akkurat tatt til 

orde for ordninger som reklamerer for grønnsaker fremfor kjøtt, og at moms på frukt og 

grønnsaker skal kuttes. Journalisten gir så ordet til Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum 

med kommentaren: «Da er der Vedum. Han er glad i kjøtt». Journalisten benytter seg her av 

en teknikk som tilspisser situasjonen. Ved å bevege seg fra MDG-Hanssons innlegg om 

behovet for mer fokus på frukt og grønt, og behovet for å se på alternativer til forurensende 

kjøttproduksjon, og rett over til Senterpartiets Vedum – som helt klart er for å beholde norsk 

kjøttproduksjon gjør dette at journalisten spisser situasjonen. En partilederdebatt har som 

formål å vise de politiske skillelinjene, og på den måten kunne tydeliggjøre for seeren hvilke 

valgmuligheter hen står overfor. Ved at journalisten her setter to tydelige motpoler hva 

gjelder kjøttproduksjon opp mot hverandre, er det med på å synliggjøre de to partilederne og 

partienes synspunkter i en enkelt sak. Med eksempelet over understreker altså journalisten 

motsetningene de to partilederne har på et enkelt område, ved å sette de opp mot hverandre. 

Grepet er også med på å skape friksjon og diskusjon – og igjen kanskje god underholdning 

for seerne.  

 

Strömbäck og Essers (2014) teorier viser til at politisk innhold i mediene er styrt av medias 

logikk i motsetning til politisk logikk, og mener dette viser til den tredje dimensjonen i 

medialiseringsprosessen. Dette har igjen før til en fjerde dimensjon der mediene har måttet 
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tilvenne seg medienes teknikker og ønsker for å oppnå oppmerksomhet. Som tidligere nevnt 

er spissing blant virkemidlene politikerne bruker for å få oppmerksomhet i mediene, blant 

annet ifølge Hernes` (1978) teorier (Jenssen og Aalberg, 2007:10). I det ovennevnte 

eksempelet ser man altså hvordan journalistene bruker det. Metoden har med andre ord 

oppstått i journalistisk praksis, for så å bli adaptert av politikerne.  

 

Som nevnt i kapittel 3 har medialiseringen av norsk politikk ført til at medienes viktighet har 

økt på det politiske feltet (Strömbäck, Esser, 2014:579). Mediene er i dag en arena hvor 

politikerne kan få fremmet sine saker, og hvor forskjellene kan komme tydelig frem. 

Karvonen (2009) argumenterer for at et stadig mer individualisert samfunn gjør at velgerne 

ikke lenger klarer å identifisere seg med et helt partiprogram, men velger å heller konsentrere 

seg om enkeltsaker som er viktige for dem. De sprikende interessene har igjen ført til at det er 

lettere for velgerne å konsentrere seg om partiledere og enkelte toppolitikere fremfor hele 

partiet som sådan, og partilederne blir derfor en representant for hele partiets politikk. I lys av 

Hernes` (1978) sine teorier har også medialisering av politikken vært en nødvendighet for 

mediene, for å kunne skille seg ut i mengden av informasjon. Ved hjelp av såkalt 

medievridning kan mediene forme stoffet slik at det vekker oppmerksomhet hos publikum 

(Palmstrøm, 04.06.2012).  

 

Sett ut fra eksempelet over, kan en også se journalistens hevendelse som en form for 

personifisering – både ved å benytte seg av politikerens navn og ved å poengtere hva det er 

han – altså Vedum – er glad i, nemlig kjøttproduksjonen.  

 

Et annet eksempel fra samme debatt er dette: Under en diskusjon om norsk oljebransjes 

ansvar for klimautfordringene skyter journalisten følgende kommentar inn i Venstres Trine 

Skei Grandes innlegg: «Men Siv Jensen og Erna Solberg sier at det nesten er en miljøbransje 

i norsk olje». Journalisten avbryter her Grande for å få avklart hennes syn i en aktuell sak, og 

setter samtidig påstander fra Jensen og Solberg veldig på spissen. Påstanden er med på å 

underbygge forskjellene mellom partiene Venstre, Høyre og Frp, som før valget dette året 

hadde annonsert et mulig samarbeid. Miljøpartiet Venstre blir dermed svar skyldig på hvorfor 

de kunne tenke seg å samarbeide med noen som helt klart er langt vekk fra Venstres politikk i 

denne aktuelle enkeltsaken – oljeproduksjon.  
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Dette er et tydelig grep fra journalistene gjennom hele denne debatten. Som nevnt tidligere lå 

valget dette året an til å bli utrolig jevnt, og det var også mange partier som hadde uttalt 

muligheter for nye regjeringssamarbeid. Å få frem forskjeller hos partiene og politikerne 

gjennom debatt kan vel sies å beskrive selve sjangerkonvensjonen. Det er journalistene som 

styrer showet og har en mer regisserende rolle programmet enn tidligere. Som Syvertsen og 

Bastiansen (1994) påpeker, er det også NRKs oppgave å gjennom disse debattene å bedrive 

folkeopplysning. På denne måten er det viktig for journalistene å få frem de partipolitiske 

skillelinjene og stille kritiske spørsmål (Thorbjørnsrud, 2009:8). 

 

I 2013 er det også flere ganger et tydelig fokus for journalistene å skulle få frem forskjeller 

hos de potensielle samarbeidspartnerne, blant annet ved å utfordre KrF, Frp og Venstre på 

spørsmål de vet at partiene er uenige med Høyre om. Særlig under diskusjonen om 

privatisering av helsevesenet kom dette tydelig frem, da journalistene etter tur utfordret de tre 

partilederne på uenighetene i Høyres helsepolitiske modell:  

 

Journalist: Siv Jensen, du er heller ikke helt fornøyd med Erna Solbergs modell? 

 

Denne henvendelsesformen, ved å slå noe fast, fremfor å spørre, var tendensen i spørsmålene 

til de tre partilederne. Også i miljødebatten er det en klar tendens at journalistene ønsker å få 

frem uenigheter innad i de partiene på sentrum-høyre fløy. Blant annet med denne 

kommentaren:  

 
Journalist: Trine Skei Grande, nå har du hørt ytterpunktene i miljødebatten med Frp 
og MDG. Hvem er du mest enig med? 

 

Dette gjentar seg også i debatten om regjeringsalternativer samme år:  

 

Journalist: Trine Skei Grande, jeg klarer ikke helt å høre at Erna vedgår at det blir 
den helt store forskjellen om det blir en sentrum- eller en blåblå Høyre-Frp regjering? 

 

 

7.5 Unnvikende svar – en dragkamp 
Som Kjersti Thorbjørnsrud gjengir blant andre Cook (1999) og Bourdieu (2005) på, kan 

forholdet mellom journalistikk og politikk beskrives som en slags dragkamp, forhandlinger 
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eller konflikt (Thorbjørnsrud, 2011:6). Eksempler på dette i en politisk debatt kan være at 

politikeren svarer unnvikende på journalistens spørsmål, eller svarer på noe helt annet.  

 

Tidligere i denne oppgaven har jeg sett på forskjellige taktikker politikerne har for å svare 

unnvikende på spørsmål, eller rett og slett velge å svare på noe helt annet. Og også hvordan 

politikerne forsøker å gjøre dette uoppdaget. Det er imidlertid ikke alltid politikerne lykkes 

med denne strategien, og blir satt på plass av journalisten. Som i dette eksempelet fra 2017:  

 

Journalist: Hva slags ansvar tar du for at det er har blitt så mye hardere ord i denne 
valgkampen? 

 

Siv Jensen: Jeg er jo ikke enig i det. Norge har ikke blitt et kaldere samfunn, men 
verden er blitt farligere. Og det er altså to store debatter vi har prøvd å reise i denne 
valgkampen. (…) La meg komme med tre helt konkrete forslag. (…) Men det har ikke 
Støre og resten av opposisjonen villet snakke om i det hele tatt. Det har handlet om alt 
mulig annet, og det mener jeg er å spore av viktige spørsmål som velgerne fortjener 
svar på.  
 
Journalist: Og det var jo egentlig alt mulig annet enn det jeg spurte litt om. For det jeg 
innledningsvis sa her, er at det har vært en hard språkbruk. Dine partifeller har bidratt 
med det, andre har bidratt med det. Tar du litt ansvar for at det har blitt det? 
 
Siv Jensen: Jeg mener det er viktig å få frem forskjellene i politikken. Jeg mener ikke 
at vi nødvendigvis har hatt så hard språkbruk heller. Vi har prøvd å synliggjøre 
konsekvensene av å ikke stramme ytterligere inn i asyl- og innvandringspolitikken. 
Og det er et faktum at det er utfordringer som står å banker på døren vår. Og da må vi 
vokte den døren. Det er ok av politikere som ønsker å åpne den døren, jeg er uenig i 
det. Vi må ha kontroll.  
 

 

Siv Jensen svarer her unnvikende to ganger på spørsmålet om Jensen tar på seg ansvaret for 

anklagene om at Fremskrittspartiet har bidratt til at det har blitt hardere språkbruk i 

valgkampen. Hun legger heller i vei om partiets asyl- og innvandringspolitikk, og blir ikke 

avbrutt av journalisten. Det finnes imidlertid eksempler der Jensen blir mer presset til å 

faktisk besvare det journalisten spør om. Medialiseringen av politikken har bidratt til at 

partilederne i større grad har fått en eksponert rolle, og tydeligere frontfigurer for det partiene 

står for. Sigurd Allern argumenterer for at partilederne i dag blir utsatt for noe av det samme 

som en fotballtrener. De må svare for hele «lagets» innsats på stående fot, og jobbtryggheten 

avhenger av resultatene som leveres (Allern, 2011:28). I 1975 viser en undersøkelse i 

etterkant av valgsendingene at mange politikere opplevde journalistenes utspørringer som 
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svært tøffe, og begrepet «relvolverjournalistikk» ble benyttet for å beskrive utspørringene. 

Journalistene harde utspørringer i folkeopplysningens ånd har ført til at partilederne i dag må 

tilvenne seg en arbeidshverdag i rampelyset (Allern, 2011:34).  

 

Under en diskusjon om handlingsregelen i 2013 oppstår følgende dialog mellom journalisten 

og Siv Jensen:  

 

Journalist: Handlingsregelen skal gjelde med Høyre i regjering, er det sant? 
 
Siv Jensen: Jeg respekterer at Høyre er opptatt av handlingsregelen. Det 
Fremskrittspartiet er opptatt av og enig med Høyre om er at vi må̊ føre en ansvarlig 
økonomisk politikk som ikke setter kronekurs og rente i fare. Og som trygger 
arbeidsplasser. Det kommer vi til å bli enige om med en eneste gang. Særlig fordi det 
handler om vekstkraften i økonomien. (…) Fremskrittspartiet har ingen ambisjoner 
om å ha kjøpefest med våre felles oljepenger (avbrytes) 
 
Journalist: Men har du, men har du ambisjoner om å følge handlingsregelen? 
 
Siv Jensen: Ja, vi har ambisjoner om å investere det på̊ en sånn måte at det kommer 
både nåværende og fremtidige generasjoner til gode, og slik at det ikke setter norsk 
økonomi i fare. Så har jeg lyst til å si Fre (avbrytes). 

 
Journalist: Nei, nei (avbrytes). 
 
Siv Jensen: Med Fremskrittspartiet i (avbrytes).  
 
Journalist: Nei, nå må du svare. Skal du følge handlingsregelen? 
 
Siv Jensen: For Fremskrittspartiets alternative budsjett – med Fremskrittspartiets 
budsjett for inneværende år så er også vi innenfor handlingsregelen. Poenget er ikke 
det, poenget er at vi må̊ ta de smarte tingene som både skaper verdier og som sørger 
for at vi investerer i fremtiden. Og så merker jeg meg selvfølgelig da at Erna sier at 
(avbrytes).  
 
Journalist: Nei, Siv Jensen. Poenget, poenget er ikke det Siv Jensen, men når jeg spør, 
så er poenget; kommer du til å følge handlingsregelen sammen med Erna Solberg? 
 
Siv Jensen: Nei, vi kommer til å bli enige om en ansvarlig økonomisk politikk, og vi 
mener at handlingsregelen alene ikke er svaret på̊ det. Svaret ligger i hvordan vi klarer 
å investere for fremtiden, kutte i unødvendige, offentlige utgifter, finne metoder som 
det som kommer flere generasjoner til gode. 

 
 

Ifølge Sigurd Allern (2011) har journalisten rett til å spørre, mens det er politikerne oppgave 

å svare. Journalistene kan ha en rolle som aktivt regisserende, som illustrert i eksempelet 
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over, eller rollen som en mer passiv ordfordeler (Allern, 2011:49).  I eksempelet over 

forsøker Jensen å sno seg unna å gi et ja/nei- svar ved å snakke generelt om de økonomiske 

planene, men må til slutt avgi et «nei» etter å ha blitt presset flere ganger. Journalisten har her 

en aktiv rolle, ved å forsøke å få frem et ønsket svar fra Jensen. Om samtalen derimot flyter 

greit mellom politikerne, og det som det ønskes svar på blir besvart tilfredsstillende, kan 

journalisten inneha en mer passiv rolle.  

 

Ifølge Allern (2011) er avbrytelser et sentralt ord i politiske debatt. Er det snakk om 

avbrytelser fra journalisten blir dette begrunnet som et nødvendig trekk, for eksempel for å 

forhindre at politikerne gir unnvikende svar, som i eksemplene over (Allern, 2011:49). I de 

første partilederdebattene i valgåret 2017 var det imidlertid flere medier som pekte på at 

journalistene avbrøt politikerne vel mye, og at dette virket mot sin hensikt, ved at poeng 

forble usagt (Gulbrandsen, 15.08.2017).  

 

7.6 Oppsummering av funn 
 
Den første tendensen jeg merker meg et altså hvordan selve debatten er utformet, med tanke 

på hvordan partilederne er stilt opp til debatt. Dette er så å si likt for de to debattene, med et 

klart skille mellom høyre og venstre, noe som vel an antas å være svært bevisst fra 

produksjonens side. Den andre tendensen som ble svært tydelig gjennom journalistenes 

henvendelser til politikerne er den synekdokiske overføringen fra for eksempel 

«Arbeiderpartiet mener» til «Jens Stoltenberg har sagt». På denne måten blir det fremstilt 

som det er Jens Stoltenberg som er partiet, og ikke at han er en representant for en større 

helhet. Denne type språklige virkemidler retter oppmerksomheten mot enkeltpersoner, og 

flytter fokuset vekk på paritet. På denne måten kan det tenkes at journalistene bidrar til å 

presentere politikken ut til seerne som en maktkamp mellom personer, snarere enn en 

maktkamp mellom fløyer og partier.  

 

Denne type personifisering er ikke noe nytt i politisk sammenheng, og brukes også hyppig av 

andre medier i fremstillingen av partier og politiske saker. Nå har ikke jeg analysert alle 

henvendelser fra journalister gjennom debattene, men konsentrert meg om hva som har blitt 

sagt i de utvalgte tema-rundene og innledningsvis som oppbygging til debatten. Man kan 

kanskje også argumentere for at debatten er lagt opp til å være en slags samtale mellom 
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journalisten og politikerne, og at det ved å bruke fornavn og etternavn blir en mer naturlig 

setting. Jeg tenker likevel det er mulig å dra linjer til et ønske om personfokus, og at 

partilederne på denne måten må stå mer til rette for sine standpunkter, og ikke kan gjemme 

seg bak sine partifeller og politiske partier. Utviklingen må ses i sammenheng med 

medialisering, men også et stadig mer mangfoldig mediemarked. Som jeg siterte 

kringkastingssjefen på i teoridelen av denne oppgaven, har ført NRK ut på jakt etter seerne 

og deres oppmerksomhet, for å kunne legitimeres som opplysningskanal i samfunnet, og må 

derfor også tilby seerne en sending der motsetninger kommer frem – noe som igjen er hele 

formålet med debatten. Nemlig avklare og tydeliggjøre politiske uenigheter, skillelinjer og 

likheter.  

 

Det er også tydelig gjennom begge debattene at journalistene er sin rolle bevisst. Der 

diskusjonen går fint mellom partilederne, og de holder seg til tema, er journalistenes rolle 

redusert til en slags aktiv ordstyrer, slik Allern (2011) påpeker. Er det derimot politikere som 

ser sitt snitt til å gli over i andre tema er de raskt ute med å avbryte og stille 

oppfølgingsspørsmål, eller ved å gi ordet videre. Journalistene legger også vekt på at 

partilederne skal få gitt sitt tilsvar om de har blitt angrepet eller noe har blitt påstått fra annet 

hold.  

 

Det som er tydelig gjennom de to debattene er at dagens journalistikk blir dratt mellom to 

retninger; å skape underholdning, og å bedrive folkeopplysning. Partilederne får både snakke 

uten preferanser fra journalistene, men de får også spørsmål der journalistene helt klart er 

etter en viss type svar og har et ønske om konfrontasjoner. Et eksempel på sistnevnte er for 

eksempel da journalistene forsøker stiller Grande (V) til veggs for hvordan hun har tenkt å bli 

enig med Fremskrittspartiet om klimapolitikken. I begge debattene er også journalistene 

rause med å gi partilederne god tid til å snakke, og avbryter eller kommenterer sjeldent et 

innlegg sammenlignet med hvor mange henvendelser de gir. De gir som regel også 

politikerne rom til å fullføre poenget før de gir ordet videre til noen andre.  
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8 Avslutning og konklusjon 
 

I denne delen av oppgaven vil jeg gå igjennom resultatene jeg har kommet frem til i analysen, 

og konkludere på problemstillingen jeg har undersøkt. Min hovedproblemstilling var å 

undersøke hvordan partilederne snakker med hverandre i debattsammenheng, og om debatten 

preges av personangrep og beskyldninger. Denne problemstillingen er undersøkt nærmere 

gjennom tre forskningsspørsmål: 1) Hvilke argumenter preger debatten når politikerne 

angriper en annen politiker?  2) Hvordan snakker politikerne med hverandre? 3) På hvilken 

måte preger fjernsynsproduksjonen og journalistene den politiske samtalen? 

Forskningsspørsmålene er analysert i hvert sitt kapittel, og jeg har undervis diskutert 

resultatene, samt oppsummert funnene avslutningsvis i hvert av kapitlene.  Jeg vil i dette 

kapittelet oppsummere hovedfunnene i analysen, og diskutere teorier og metode som var lagt 

til grunn for denne.   

 

I den historiske gjennomgangen jeg foretok innledningsvis i denne oppgaven så jeg på 

hvordan den politiske debatten utviklet seg til den formen vi kjenner i dag, med utgangspunkt 

i Sigurd Allern (2011) Debatter på TV er del av et dynamisk medium, og det er derfor 

naturlig at formatet vi kjenner i dag vil fortsette sin utvikling. Fra partilederdebattene så 

dagens lys på NRK på 60-tallet, har mye endret seg, og det er naturlig å tenke at vi om 20 år 

vil se tilbake på dagens debatter og konkludere med store forskjeller. Gjennom historien har 

TV-sendte debatter vist seg å være en effektiv arena for politikerne til å nå ut til velgerne. 

TV-sendte partilederdebatter er derfor en sentral del av politikernes valgkampvirksomhet, og 

et program de ønsker å delta i. Andre medier tatt i betraktning er også partilederdebattene et 

sted politikerne får fremstå mest mulig uredigert. Allern (2011), og også Thorbjørnsrud 

(2009), har hjulpet med å se journalistenes rolle i debatten, og med å stadfeste debatt på TV 

som sjanger. Med utgangspunkt i metodiske fremgangsmåter utarbeidet av Grønmo har jeg 

kunnet utarbeide en ramme for analysen, som videre ble utviklet med Krogstads (2006) 

tidligere forskning på angrep. Krogstads forskning satt grunnlaget for det jeg har valgt å 

definere som angrep, og hjalp meg også med å stadfeste hvilke argumenter politikerne 

benytter seg av. Ved hjelp av Kock (2011) og Kjeldsen (2004, 2017) har det også vært mulig 

å se nærmere på teknikkene politikerne bruker når de kommuniserer med hverandre.  
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8.1 Hvilke argumenter preger debatten når politikerne 

henvender seg til en annen politiker? 
Et tydelig funn i denne oppgaven har vært politikernes bruk av argumentasjon og retorikk for 

å vekke oppmerksomhet. Det er dette Gudmund Hernes omtalte under begrepet 

medievridning. Politikernes bruk av spissformuleringer, sensasjonspregede utspill og 

polariserende retorikk er utpreget, og angrep på andre partier, politikere og politiske blokker 

forkommer ofte i de to debattene jeg har analysert. Dette viser at politikerne har tilpasset 

hvordan de skal opptre i valgkamp på TV, og adaptert journalistiske teknikker for å få 

oppmerksomhet. Partilederne bruker medievridningsteknikker for å opprettholde både 

konfliktnivå og underbygge polariserte fronter som allerede finnes i debatten. Særlig kommer 

dette til synlighet gjennom venstresidens angrep rettet mot Fremskrittspartiet. Et resultat som 

dukker opp både i 2013 og i 2017. Analysen viser omfattende bruk av argumentet 

skremselspropaganda begge år, og Todal Jenssens (2013) påstander om «skremmevalgkamp» 

kommer dermed til sin rett, også fire år etter at han kom med denne påstanden. Virkemiddelet 

var faktisk, ifølge min gjennomgang, benyttet flere ganger stortingsvalget etter at 

Fremskrittspartiet hadde kommet til makten. Selv om begge blokker benyttet dette 

argumentet var det i overvekt Fremskrittspartiet, og særlig deres innvandringspolitikk, dette 

argumentet ble brukt mot.  

 

Argumenter omhandlende uansvarlighet var også mye brukt i begge debattene. Hyppigst 

forekom dette argumentet i 2013, og utpreget i privatiserings- og miljødebatten. I sistnevnte 

var det nesten utelukkende rødgrønn side som anklaget borgerlig side for uansvarlighet, et 

resultat som også gjentok seg i samme debatt fire år senere. Hva gjelder 

privatiseringsdebatten, gikk beskyldningene om uansvarlighet andre veien. Fire år senere 

viser resultatene imidlertid at de borgerlige nesten ikke benytter seg av dette argumentet. 

Dette kan kanskje ha sammenheng med at det var de selv som hadde sittet med makten de 

siste fire årene.  

 

Gjennomgangen av debattene viser også tydelig at angrep ofte forekommer sammen med 

såkalt selvhevdelse. Ved å vise til egne meritter drar politikerne ofte frem en motstander som 

eksempel på hvordan noe ikke skal gjøres, og setter med dette seg selv i et godt lys og 

motstanderen i et dårlig. Selvhevdelse kommer særlig til uttrykk i de regjerende partienes 

innlegg, men er ikke utelukkende forbeholdt makten. Også opposisjonen, særlig i 2017, 
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benytter seg av dette virkemiddelet. Det later imidlertid til at de med regjeringsmakt er mer 

tilbøyelige til å ta i bruk selvhevdelse.  

 

Et av de utpregede funnene som kommer til syne gjennom analysen, er derimot at det er et 

tydelig skille hva gjelder angrep og kjønn i de to debattene. I 2013 er antallet menn og 

kvinner nesten likestilt, og begge kjønn avfyrer omtrent samme antall angrep. Fire år og ett 

maktskifte senere er situasjonen imidlertid annerledes. I 2017 var to kvinnelige partiledere 

byttet ut med to menn, og antallet angrep fra den mannlige siden har en liten økning, kanskje 

med bakgrunn i dette. Den største forskjellen er imidlertid hos de kvinnelige partilederne, 

som mer enn halverer antall angrep i denne partilederdebatten. Resultatet kan kanskje 

forklares med at to av kvinnene, Solberg (H) og Jensen(Frp), på denne tiden satt med makten, 

og den tredje, Grande (V), var på vei over dørstokken inn i regjeringen. Hva gjelder antall 

angrep mottatt fordelt på kjønn, viser analysen at dette er ganske jevnt fordelt begge år. 

Analysen viser også at det er statsministerkandidatene for Arbeiderpartiet som får flest 

angrep rettet mot seg, mens Solberg slipper billigere unna. Hun mottar det samme antallet 

angrep gjennom to debatter som det hver av Ap-lederne får i løpet av hver din debatt. Siv 

Jensen (Frp) kan skilte med omtrent samme angrepsantall som regjeringskollega Solberg. 

Resultatet kan kanskje forklares med at partiene Vestre, KrF, Høyre og Fremskrittspartiet var 

mer forsiktige med å kritisere hverandre, mens, både Stoltenberg og Støre mottok kritikk fra 

andre partier på venstresiden. I 2017 ble i tillegg mange av angrepene som gikk til 

høyresiden, rettet mot Sylvi Listhaug (Frp).  

 

Audun Lysbakken (SV) er den politikeren som utpreger seg mest med spissende 

formuleringer og polariserende retorikk. Han har en klar hovedmotstander i 

Fremskrittspartiet, og benytter ved flere anledninger taletiden sin til å formidle misnøye med 

det mørkeblå partiet. Lysbakken kan sies å snakke i overskrifter ved flere anledninger, og 

resultatet kan tenkes å være et taktisk grep for å få oppmerksomhet og som muligens vil bære 

frukter i form av mer taletid. Også Bjørnar Moxnes har en tendens til å snakke med spissede 

formuleringer. Til tross for at han representerer et forholdsvis lite parti, kan han med dette 

kanskje sikre seg mer taletid – noe han også får i debatten i 2017, sammenlignet med 

deltakelsen i 2013, der han ikke fikk være tilstede under hele debatten.  

 

Politikerne som utmerker seg i andre enden av skalaen i henholdsvis 2013 og 2017, er Hanna 

Marcussen (MDG) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). I mitt analyseutvalg er begge forsiktige 
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i sin kritikk av motstanderne. Dette kan kanskje skyldes at de aktuelle partilederne var nokså 

ferske i disse rollene i forbindelse med stortingsvalg. Det er de profilerte politikerne som 

utpeker seg som de mest aggressive debattantene, noe som kan tyde på at dette til en viss 

grad på læres. Det må også tas med i betraktningen at profilerte partiledere ofte har bedre 

rammevilkår, ved at de gjerne representerer større partier, og dermed også får mer taletid og 

anledning til å komme med angrep.  

 

Det kan gjøre det betimelig å spørre seg hva det spissende argumentert gjør med velgernes 

virkelighetsoppfatning.  Som Jenssen og Aalberg skriver, lever vi i et land med relativt små 

økonomiske, kulturelle, sosiale forskjeller og politiske konflikter (Jenssen og Aalberg, 

2007:122). Den stadig økende kampen om publikums oppmerksomhet, og det store fokuset 

på forskjeller, fremfor likhet, i de politiske blokkene kan etter min mening bidra til en 

polariserende effekt for velgerne, som kan sitte igjen med et inntrykk av at skillene er større 

enn de faktisk er. På den annen side er debattens formål å klargjøre forskjeller mellom 

partiene, og uenighetene kan gi velgerne en oversikt over de forskjellige partienes politikk, 

og kanskje gjøre det enklere å få klarhet i hvem man er mest enig og uenig med.  

 

8.2 Hvordan snakker politikerne med hverandre? 
I kapittel 6 så jeg på hvordan partilederne snakker med hverandre i debattsammenheng. Som 

tidligere stadfestet er det i en TV-sendt partilederdebatt gjerne gjennom journalisten samtalen 

mellom politikerne går. Journalistene kan også tillate at diskusjonen går mellom partilederne 

uten innblanding, noe som forekommer flere ganger i debattene når politikerne holder seg til 

tema. Om partilederne ikke får tildelt ordet fra journalistene, eller får delta i den «naturlige» 

samtalen, hender det at de benytter seg av avbrytelser eller innskutte setninger i andres 

innlegg. Samtalen kan altså også foregå på denne måten.  

 

I oppgaven ønsket jeg å se på hvordan denne samtalen utspiller seg, ved å analysere teknikker 

politikerne benytter seg av. Et trekk ved denne samtalen er at politikerne unngår å svare på 

det de blir spurt om, og heller svarer på noe helt annet.  Dette gjelder både spørsmål fra 

journalister eller andre partiledere. I henhold til Kocks (2011) teorier, så jeg på forskjellige 

teknikker politikerne benytter seg av for å unngå å svare. En av teknikkene som blir benyttet 

ved flere anledninger i begge debattene er tidsforskyvning. Istedenfor å svare på hva de har 

tenkt å gjøre fremover, inneholder svaret hva de har gjort. En annen teknikk politikerne 
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benytter seg av er å bytte ut forpliktende ord, som «garantier», med for eksempel «vi er 

opptatt av» - såkalt nivåforskyvning. På denne måten gir politikerne inntrykk av at de skal 

gjøre noe med en sak, uten at de faktisk lover noe. Jeg fant også tilfeller der de benytter seg 

av subjektforskyvning, og med dette inntar en annen rolle enn politiker. Ved å innta en mer 

folkelig rolle, som for eksempel forelder, kan det tenkes at politikeren høster mer 

gjenkjennelse hos velgerne, og også fremstår mer folkelig.  

 

I debattene er også tendensen at partilederne benytter sjansen når de først har ordet til å 

kommentere, eller utdype, noe som tidligere har blitt sagt i debatten med en markert 

overgang, som «jeg må bare få kommentere». De kan også benytte seg av umarkerte 

overganger, som vil si at de benytter bindeord til å gli over til et annet tema enn det som var 

satt. I mitt analyseutvalg er imidlertid dette ikke et utpreget grep fra politikerne, og i flere 

tilfeller blir de raskt satt på plass av journalistene.  

 

Et markant grep gjennom de to debattene er imidlertid å behandle angrep på egen politikk 

som angrep på noen andre. Dette er et grep som kan være med på å gjøre motstanderens 

kritikk verdiløs. Ved å skyve velgerne eller deler av befolkningen foran seg kan resultatet bli 

at politikeren som kom med angrepet er den som blir stående igjen i et dårligere lys. Dette 

forekom flere ganger både i 2013 og 2017. Kock (2011) argumenterer for at dette grepet kan 

være med på å skade demokratiet. Nettopp fordi en debatt skal bestå av argumenter som 

møtes av motargumenter, og ved å bli fornærmet på vegne av en gruppe i befolkningen, som i 

utgangspunktet ikke har fått kritikk, tar man fokuset vekk fra politikken og tar opp plass der 

det ellers kunne vært motargumenter (Kock, 2011:29-30). Dette kommer for eksempel til 

tydelighet i Siv Jensens svar til Jens Stoltenberg i 2013, der hun sier at det å gå til angrep på 

Fremskrittspartiet er det samme som å gå til angrep på «mange velgere der ute». Å behandle 

kritikk på denne måten kan ifølge Kock sette spørsmålstegn ved legitimiteten til å komme 

med motargumenter, og igjen debatt som sjanger.  

 

Avbrytelser er også en ingrediens i kommunikasjonen mellom partilederne. Til forskjell fra 

journalistenes avbrytelser, er det å stjele ordet fra noen andre et forsøk på å skaffe seg selv 

mer taletid. Dette fører ikke nødvendigvis til at debatten blir mer oppklarende, slik baktanken 

med dette grepet er fra journalistenes side. Faktisk kan det føre til at den som i 

utgangspunktet har ordet blir satt ut av spill, eller at politikerne snakker i munnen på 

hverandre. Dette kan igjen resultere til at debatten mister viktige poeng.  
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Det later ikke til at de retoriske teknikkene er knyttet til verken kjønn, politisk retning eller 

posisjon i særlig stor grad. At politikerne stort sett snakker på den samme måten gjør det 

vanskelig å se forskjeller mellom dem, og det later til at de ovennevnte teknikkene er 

innarbeidet hos samtlige. Det er likevel en kjensgjerning at enkelte politikere får stempel som 

verre enn andre, som for eksempel «tåkefyrsten» Jonas, og Erna som «mumlet seg til 

regjeringsmakt». I mitt utvalg virker det imidlertid ganske likestilt.  

 

8.3 På hvilken måte preger fjernsynsproduksjonen og 

journalistene den politiske samtalen? 
I kapittel 7 så jeg på hvilken rolle journalistene har i partilederdebatten, ved å se på 

henvendelsesform, iscenesettelse, spørsmål og styring av samtalen. I dette avsnittet vil 

klargjøre funnene fra analysen. Som stadfestet i oppsummeringen i kapittelet var debattene 

utformet med stor likhet, med partilederne oppstilt på den siden de hører hjemme på den 

politiske aksen. Oppstillingen er både med på å klargjøre hvor partiene ligger i forhold til 

hverandre, og bidrar også til å vise markante politiske skillelinjer.  

 

Personifisering er også et tydelig trekk ved dagens partilederdebatter. Både partiledere og 

journalister henvender seg til hverandre ved navn, og tendensen er også at spørsmål blir stilt 

med vekt på hva partilederen mener om en sak, fremfor hva hele partiet mener. Journalistene 

benytter seg også gjennomgående av synekdokisk overføring, med for eksempel fraser som 

«Siv Jensen mener» istedenfor «Fremskrittspartiet mener». Dette flytter fokuset vekk fra 

partiet, og partilederne står enda tydeligere igjen som ansvarlige for det et helt parti mener. 

Tendensen kan ha både positive og negative sider. På den negative siden vil jeg argumentere 

for at personfokus kan føre til «trynefaktor», som kanskje kan resultere i at velgerne tar 

avgjørelser basert på hvem de liker og ikke liker. Resultatet kan bli et personvalg mer likt en 

presidentvalgkamp, enn valg i et flerpartisystem. Det er selvfølgelig partiledernes oppgave å 

representere partiet og politikken partiet står for, men jeg mener personfokuset kan føre til at 

velgerne kun forbinder partiet med disse «ansiktene utad» og glemmer at det er et apparat 

med andre politikere i bakhånd, og at det er politikken velgerne skal ta valget ut fra og ikke 

hvordan de enkelte partilederne ter seg på tv. På den annen side kan godt synlige partiledere 

føre til at det er enklere for velgerne å manøvrere seg i det politiske landskapet. Publikum 

blir, med noen utskiftninger mellom de to debattene jeg har analysert, stort sett presentert for 
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de samme politikerne. For seerne kan dette fungere som et holdepunkt, ved at de kun trenger 

å forholde seg til et begrenset antall deltagere. 

 

Som jeg siterte kringkastingssjefen på i teoridelen av denne oppgaven, har mediemangfoldet 

ført NRK ut på jakt etter seerne og deres oppmerksomhet. For å kunne legitimeres som 

opplysningskanal i samfunnet, må NRK tilby seerne en sending der målet er å avklare og 

tydeliggjøre politiske uenigheter, skillelinjer og likheter, men samtidig underholde seerne og 

by på en opphetet debatt.  

 

På samme måte som politikerne benytter spissing og polarisering i sine innlegg, gjør 

journalistene det i sine spørsmål. Dette bidrar til å vise ytterpunktene i de politiske 

meningene og få frem forskjellene mellom partilederne og partiene de representerer. 

Gjennom analysen kom det tydelig frem at journalistikken i partilederdebattene har som mål 

å både underholde og få frem forskjellene. Journalistene stiller ofte ganske åpne spørsmål, 

men var også helt klart ute etter konfrontasjon ved noen av henvendelsene. I 2013 var 

journalistene særlig ute etter hvordan de borgerlige partiene skulle klare å bli enige om saker 

de fremsto helt grunnleggende uenige i, og presset både KrF, Venstre, Høyre og 

Fremskrittspartiet på dette. I 2017 var fokuset endret til å plassere partienes standpunkter 

innenfor de aktuelle temaene i debatten, med det formål å tydeliggjøre forskjellene i et valg 

der resultatet lå an til å bli svært jevnt. Dette resulterte i sekvenser der journalistene var 

spesielt pågående. Som jeg har vært inne på tidligere kan journalistene bidra til å heve eller 

senke kvaliteten på debatten, blant annet ved å avbryte politikerne. I utvalget jeg har 

analysert er journalistene rause med å gi partilederne rom til å svare og fullføre innleggene 

sine, og avbryter sjelden sett i forhold til hvor mange hevendelser de gir.  

 

8.4 Konklusjon 
Med Hernes` (1978) teorier om medievridning, og Strömbäck og Essers (2014) fire prosesser 

for medialisering lagt til grunn mener jeg denne analysen viser med tydelighet at politikken 

har latt seg påvirke av journalistiske teknikker som spissing og polarisering. Den viser også at 

journalistene forsøker å formidle både politikk og underholdning gjennom debattene. Et grep 

de har vært nødt til å ta for å utmerke seg i et stadig større mediemangfold.  
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Partiledernes bruk av angrep og beskyldninger er en tydelig og integrert del av 

partilederdebatten både i 2013 og 2017, og med analysen lagt til grunn mener jeg det er mulig 

å konkludere med at angrepsbruk er omfattende hos norske toppolitikere i 

debattsammenheng. Dette kan kanskje føre til at debatten blir sentrert rundt feil og mangler 

hos andre partier, og at det som bør gjøres med et aktuelt problem blir satt på sidelinjen.  

 

Gjennom analysematerialet har det også vært en gjennomgående tendens at politikerne ofte 

besvarer kritikk med kritikk, eller ved å skyve velgerne foran seg. Kock argumenterer for at 

dette kan være med på å skade demokratiet, på den måten at det stiller spørsmålstegn ved 

motargumentenes legitimitet. En debatt skal være en brytning mellom argumenter og 

motargumenter, og ovennevnte tendenser kan dermed være med på å underkjenne debatten 

som kommunikasjonsform (Kock, 2011:29).  

 

I tillegg til å svare på kritikk, bør politikerne også besvare de spørsmålene som blir stilt. Som 

analysen har vist, har politikerne utviklet flere teknikker for å unngå dette. Kock kaller denne 

utviklingen for en epidemi, og mener det resulterer i et dårligere beslutningsgrunnlag for 

velgerne (Hoffmann, 2009). Kock mener unnvikende svar er et svik mot velgerne (2011:143). 

Personlig synes jeg Kocks påstand er vel dramatisk, men journalistene bør kanskje bli 

flinkere til å avbryte unnvikende svar og utenomsnakk, og til å presse politikerne hardere på 

enkelte spørsmål. Kock (2011) trekker også frem subjektforskyvning som en negativ tendens 

hos politikerne – altså at de inntar en annen rolle enn den de har som partileder i debatten. 

Men er det virkelig så negativt? Ved å vise følelser og personlige historier kan politikerne 

vise velgerne at de er genuint opptatt av en sak, og har engasjement rundt det de prater om. 

Andre positive utfall kan være at velgerne blir minnet på at politiske beslutninger angår ekte 

mennesker, og ikke bare er tall i en statistikk. På den annen side kan det kanskje føre til et 

skjevt bilde situasjonen, ved å la enkeltskjebner tegne det totale bildet.  

 

Valg av tolkningsrammer hos mediene, og politikernes tilpasninger for å etablere seg 

innenfor disse rammene, kan påvirke forståelsen av samfunnsspørsmål. Den politiske 

samtalen kan med andre ord stå i fare for å miste mening og nyanser om utviklingen skal gå i 

retning av at politisk retorikk sentrerer seg rundt angrep og sensasjonspregede utspill som 

gjør seg bedre i en overskrift i en avis enn å forklare partiets politiske agenda. Det vil etter 

min mening i hvert fall ta bort av noe av poenget en partilederdebatt om det kun skal være 

fokus på hva som er feil, og ikke hva som bør gjøres.  
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8.4 Videre forskning på feltet 
I denne oppgaven har jeg sett på hvordan partilederne snakker med hverandre gjennom 

utvalgte tema i to debatter, med hovedfokus på angrep og beskyldninger. Kort oppsummert 

har jeg funnet ut at (1) måten politikerne snakker med hverandre har flere likhetstrekk enn 

forskjeller i de to debattene, til tross for at det er et regjeringsskifte mellom dem.  Politikerne 

benytter seg stort sett av de samme retoriske grepene og knepene for å besvare spørsmål og 

kritikk. (2) Debatten preges av en polarisert politisk situasjon, med et tydelig skille mellom 

venstre- og høyre side, uten særlig rom for nyanser. Den politiske diskusjonen preges av 

angrep og beskyldninger, og antallet er så å si likt begge valgårene. (3) Journalistene legger 

opp til et hett debattklima, og fremhever uenigheter og forskjeller i stor grad. Fjernsynssendte 

partilederdebatter har som formål å opplyse borgerne om hva partiene står for og hvordan de 

enkelte partiene vil fremme de aktuelle sakene. Om sendingene overskygges av fokuset på 

forskjeller fremfor hva de politiske aktørene faktisk ønsker å gjøre med en aktuell sak vil 

resultatet kunne føre til et mindre overveid valg for velgerne. Velgerne avgir sin stemme til 

det partiet de er mest enige med, og som igjen kan forvalte politikken på vegne av dem. Dette 

betyr at velgerne har krav på å høre gode for og motargumenter fra politikerne, for å kunne ta 

et mest mulig overveid valg. Kan angrep og beskyldninger, samt politikernes knep for å vri 

seg unna bestemte spørsmål være med på å forhindre en opplyst debatt? Og har medienes 

krav til underholdning og opphetet diskusjon ført til at politikk overskygges av medievridde 

utspill? Under valgkampen i 2017 hørte jeg også flere i min bekjentskapskrets uttale ting som 

«Jeg har egentlig alltid stemt Arbeiderpartiet, men det blir ikke det i år. Jeg liker ikke Støre». 

Kan medienes økte personfokus ha ført til at velgerne tar sine valg basert på «trynefaktor» 

hos partilederne, fremfor hva partiet som helhet står for? I så tilfellet er det grunn til 

bekymring. Og dette er noe jeg mener det kunne vært interessant at det ble forsket videre på.  
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