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Sammendrag
Oppgaven tar for seg hvordan islam og muslimer blir fremstilt på norske alternative nettsider
som befinner seg på ytterste høyrefløy. Problemstillingene er (1) Hva kjennetegner diskursene
om islam og muslimer på norske islamkritiske alternative nettsider etter moskéskytingen
10.august 2019? og (2) hvordan fremmes diskursene ved bruk av de retoriske virkemidlene
ethos, logos og pathos? Nettsidene som undersøkes er Human Rights Service, Document og
Resett, og datamaterialet består av 73 innlegg fordelt på de tre nettsidene. Oppgaven er
knyttet til Philip Manshaus’ angrep på al-Noor-moskeen 10.august 2019 da problemstillingen
tar utgangspunkt i hendelsen og datamaterialet er begrenset til tidsrommet 10-17.august 2019.
Å undersøke hvordan de alternative nettsidene fremstiller og omtaler både moskéangrepet og
mannen selv er relevant siden begge er blitt omtalt som høyreradikale. Jeg henter inspirasjon
fra Ruth Wodaks forskning på høyrepopulistisk-og radikal retorikk og hennes tolkning av
kritisk diskursanalyse. Oppgaven hviler på teorier og begreper innenfor feltene alternative
medier og ytre høyre.
Gjennom analysearbeidet blir tre hoveddiskurser identifisert, hver med flere underkategorier
og -diskurser. Analysen er derfor delt i tre kapitler. Det første analysekapitlet handler om
hvordan nettsidene er svært islam- og muslimkritiske, og at retorikken deres går så langt som
å kunne karakteriseres som islamofobisk. I tråd med den islamofobe retorikken handler også
dette kapittelet om konspirasjonsteorien Eurabia, benektelse av islamkritisk innhold og at
nettsidene hevder de bedriver legitim kritikk av en religion som ”fortjener” kritikk.
I det neste analysekapitlet tar jeg for meg hvordan Human Rights Service, Document og
Resett fremmer ulike konspirasjonsteorier om norske eliter og om de alternative nettsidene
selv. Nettsidene har en svært kritisk og konspiratorisk fremstilling av det de omtaler som
”elitene” i Norge og de hevder blant annet at forholdet mellom elitene og islam/muslimer er
preget av underdanighet og berøringsangst. Nettsidenes fremstilling av Manshaus og
moskéangrepet tar jeg for meg i oppgavens siste analysekapittel. Jeg finner at Manshaus ofte
blir omtalt som gal og at fremstillingen av angrepet er preget av bagatellisering. Diskursen
knyttes til en ansvarsfraskrivelse og kritikk av offentlighetens/mainstream medias kobling
mellom angrepet, høyreradikalisme og begrepet ”islamofobi”.
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Gjennomgående i analysekapitlene undersøker jeg hvordan diskursene og utsagnene blir
fremmet av ethos, logos og pathos. Jeg finner at diskursene blir fremmet av de retoriske
virkemidlene på spesifikke måter, alt ettersom hva diskursen handler om og hvordan
nettsidene vil engasjere og berøre leserne. Generelt kan man si at nettsidene appellerer til
ethos når de tar i bruk retorikk som kan fremme deres rolle og identitet som troverdige og
tillitsvekkende avsendere. De appellerer derimot til logos når artiklene og innleggene er
preget av henvisninger til undersøkelser, rapporter og intervjuer som kan fungere som ”bevis”
for egne holdninger og påstander. Til slutt appellerer nettsidene til pathos på to ulike måter.
Ved bruk av alarmerende og skremmende retorikk appellerer nettsidene til lesernes følelser i
form av redsel, men når de derimot setter seg i offerposisjon tar de i bruk retorikk som berører
leserne emosjonelt for å få medfølelse og støtte.
I tråd med at oppgaven hviler på kritisk diskursanalyse undersøker jeg også gjennomgående i
oppgaven hvordan de alternative mediene kan ses som en utfordring til mainstream medias
hegemoni. Nettsidenes svært kritiske fremstilling av islam, muslimer og de norske elitene kan
tolkes som en utfordring av hegemonien. Den kritiske fremstillingen av en offentlighet som
lyver og samarbeider med muslimene for å islamisere samfunnet er et uttrykk for hegemonisk
kamp da de utfordrer hva som kan og ikke kan sies i den offentlige sfære.

IV

V

Forord
Masteroppgaven markerer slutten på min studietid ved Universitetet i Oslo. Arbeidet med
oppgaven har vært spennende og lærerikt på alle mulige måter, med oppturer og nedturer.
Oppgaven ble skrevet på bakgrunn av interesse for temaene alternative medier, medias
påvirkning og holdninger om innvandring og islam.
Det er mange jeg vil takke for å ha veiledet og støttet meg gjennom denne perioden. Jeg vil
rette en stor takk til min hovedveileder Katrine Fangen og biveileder Natalia Moen-Hansen
ved Universitetet i Oslo for konstruktive tilbakemeldinger og gode råd gjennom hele
prosessen. Takk til Marit for korrekturlesning og tilbakemeldinger.
Jeg vil takke mine kjære medstudenter Marit, Nora, Amra og Maren for mye latter og sene
kvelder i løpet av masterprogrammet. En ekstra takk til Nora for at du har gitt meg den største
gaven. Uten dere hadde disse to årene blitt en del kjedeligere.
Sist, men ikke minst, vil jeg takke min kjære samboer Gustaf for at du har holdt ut med meg
og for din støtte, oppmuntring og tålmodighet.

Synne Martinsen
Juni 2020

VI

VII

Innholdsfortegnelse
1.

INNLEDNING

1.1.
1.2.
2.

1

MANSHAUS OG MOSKÉANGREPET
TIDLIGERE FORSKNING

3
4

TEORI

8

2.1. ALTERNATIVE MEDIER
2.1.1. ALTERNATIVE MEDIER OG HEGEMONI
2.2. YTRE HØYRE
2.3. DISKURSER PÅ YTTERSTE HØYREFLØY
2.3.1. ISLAMKRITIKK OG ISLAMOFOBI
2.3.2. KRITIKK AV ELITER
2.3.3. KONSPIRASJONSTEORIER
2.3.4. EURABIA

8
9
10
12
13
14
15
16

3.

19

METODOLOGI

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.4.4.
3.5.
3.5.1.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.

ISLAMOFOBE DISKURSER

4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.5.1.
4.5.2.
5.

VITENSKAPSTEORETISK TILNÆRMING
DISKURSANALYSE
RETORISKE VIRKEMIDLER
INTRODUKSJON TIL DE ALTERNATIVE NETTSIDENE
HUMAN RIGHTS SERVICE
DOCUMENT
RESETT
HØYRERADIKALE ALTERNATIVE NETTSIDER
UTVALG OG DATAINNSAMLING
NVIVO
KODING OG VIDERE ARBEID MED DATAMATERIALET
ANALYSEN
STUDIENS KVALITET
ETISKE BETRAKTNINGER

19
20
22
23
23
25
27
29
30
32
33
35
36
38
40

NEGATIVE TREKK VED ISLAM
”DEN VOLDELIGE MUSLIMEN”
ISLAMSKE VERDIER: HAT, INTOLERANSE OG RASISME
LEGITIM ISLAMKRITIKK
IKKE ISLAMOFOBE, KUN KRITISKE
ISLAM ER EN TOTALITÆR IDEOLOGI
ISLAMOFOBI I DEMOKRATIETS ÅND
FALSK ISLAMOFOBI
ISLAMOFOBE KONSPIRASJONSTEORIER
DISKURSER OM EURABIA
ISLAM ER SKADELIG FOR NORGE

KONSPIRATORISKE DISKURSER

40
41
43
47
47
51
53
56
59
59
61
66

5.1. KONSPIRASJONSTEORIER OM NORSKE ELITER
5.1.1. UNDERDANIGHET OG ENTUSIASME FOR ISLAM

66
66

VIII

5.1.2. DE LYVER OG HOLDER TING SKJULT
5.1.3. DE VIL STENGE NED ALTERNATIVE MEDIER
5.2. KONSPIRASJONSTEORIER OM ALTERNATIVE MEDIER
5.2.1. ALTERNATIVE MEDIER ER OFRENE
5.2.2. ALTERNATIVE MEDIER SER ”SANNHETEN”

68
71
74
74
75

6.

78

6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
8.
8.1.
9.

FREMSTILLINGER AV MANSHAUS OG MOSKÉANGREPET
MANSHAUS ER GAL
BAGATELLISERING AV ANGREPET
SYMPATI OG KRITIKK

78
80
82

AVSLUTNING

85

KONKLUSJON
VIDERE FORSKNING

85
87

REFERANSELISTE

89

REFERANSER FRA DATAUTVALGET

97

VEDLEGG

103

IX

X

1. Innledning
Alle vettuge mennesker vet det. De kjenner forholdene i Pakistan og Midtøsten. De vet hva
som skjer med samfunn der islam vinner frem. (Rustad, 2019a)

I Europa har fremveksten av sterke radikale bevegelser og partier på ytterste høyrefløy blitt
betegnet som en av de viktigste politiske endringene de siste tiårene (Rydgren, 2018, s.1).
Etter at ”islamofobi”-begrepet formelt ble tatt i bruk for første gang 1990-tallet for å beskrive
økt fiendtlighet mot muslimer satt det ord på antimuslimske holdninger som allerede var
utbredt i samfunnet. I dag er begrepet et av kjennetegnene til det radikale høyre. Siden
tusenårsskiftet har det radikale høyres antiislamske retorikk blitt mer gjennomtrengende, mer
radikal i innhold, mer ekstrem og mer utbredt i omfang (Kallis, 2018, s.1-2). I Norge oppfatter
mange i dag at islamske levemåter utfordrer liberale verdier og normer. Denne motstanden
mot islam er ikke lenger kun knyttet til marginale grupper og den politiske ytterkanten, det
har også spredt seg inn i mainstream- og populærpolitikken (Bjørgo & Gjelsvik, 2018, s.35).
HL-Senteret gjorde i 2017 en befolkningsundersøkelse om holdninger til minoriteter og
resultatene viste at negative stereotyper og fordommer om muslimer er utbredt i det norske
samfunnet. Mange uttrykker negative følelser og sosial avstand, og hele 28 % svarte at de
følte motvilje mot muslimer (Hoffmann & Moe, 2017, s.7-8).
Internett blir i dag omtalt som en sentral og viktig arena for høyreekstrem propaganda og
innvandrings- og islamfiendtlige ytringer. De som er aktive i slike fiendtlige miljøer på nett
uttrykker ofte hat, trusler og grove karakteristikker overfor minoriteter, politikere og
meningsmotstandere (PST, 2020). Parallelt med en normalisering av høyrevridd diskurs i
offentligheten er det også en økning av høyreradikale og innvandringskritiske alternative
medier (Atton, 2006, s.574). Med økt utbredelse, høy aktivitet og mer hatsk klima i
antiislamske miljøer på internett i dag (Bangstad, 2011, s.244, 256) er det svært interessant å
undersøke hva som kjennetegner islamkritiske alternative mediers virkelighetsbilder av islam
og muslimer. Dette er temaet i min oppgave, og problemstillingene er som følger:
1. Hva kjennetegner diskursene om islam og muslimer på norske islamkritiske
alternative nettsider etter moskéskytingen 10.august 2019?
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2. Hvordan fremmes diskursene ved bruk av de retoriske virkemidlene ethos, logos og
pathos?
De alternative nettsidene jeg har valgt å fokusere på er Human Rights Service1, Document og
Resett. Alternative medier har kort fortalt en annen form og et annet innhold enn mainstream
media. Nettsidenes samfunnsrolle og –ansvar kan ses i deres raskt økende antall besøkende, at
sakene deres ofte blir delt i sosiale medier, og det faktum at de i dag setter agendaen i
samfunnsdebatten (Brandtzæg, 2018). HRS, Document og Resett er Norges mest leste
alternative nettsider på høyresiden, og de får også mye oppmerksomhet i tradisjonell
mainstream media. Oppmerksomheten kan skyldes at artiklene deres ofte er blant de mest
delte i sosiale medier (Nygaard, 2019). Ifølge analysetjenesten Storyboard var alle tre på
topplisten over mest delte nettsider i sosiale medier i 2019, med Resett på 6.plass, Document
på 8.plass og HRS på 17.plass (Storyboard, 2020). Siden forskning har vist at halvparten av
Norges befolkning bruker sosiale medier til nyheter (Moe & Sakariassen, 2018, s.13) og at
sosiale medier er barn og unges viktigste kilde til nyheter (Journalisten, 2018) kan man
argumentere for at de alternative nettsidene har mye makt i den digitale offentligheten.
Med HRS’, Documents og Resetts makt og rolle i dagens samfunn er det både interessant og
viktig med en systematisk og kritisk analyse av nettsidenes retoriske mønstre og diskursive
strategier i fremstilling og omtale av sentrale temaer som islam og muslimer.
Problemstillingen er knyttet til moskéangrepet 10.august 2019 og Philip Manshaus da
datamaterialet tar utgangspunkt i uken etter hendelsen. Dette er delvis fordi jeg måtte
begrense utvalget og fordi handlingen og Manshaus har blitt koblet til høyreekstremisme i
mainstream media. Politiet gikk tidlig ut med at Manshaus hadde innvandringsfiendtlige og
høyreekstreme holdninger (Johnsen & Haram, 2019), og han ga også tydelige uttrykk for
høyreekstreme holdninger og hat mot muslimer i sin forklaring i rettsaken (Riaz & Strøm,
2020). Det vil være interessant å undersøke hvordan de alternative nettsidene omtaler både
angrepet og mannen selv, da nettsidene også blir betegnet som høyreradikale (Fjellanger,
Haugan & Matre, 2019; Figenschou & Ihlebæk, 2019).
Jeg bruker kritisk diskursanalyse som analytisk verktøy, og er spesielt inspirert av Ruth
Wodak. Innen kritisk diskursanalyse blir en diskurs definert som en spesifikk måte å
1

Blir også kalt HRS senere i oppgaven.
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representere ulike deler av verden (Fairclough, 2010, s. 358). Starten på en diskursanalytisk
tilnærming til slike komplekse fenomener som jeg undersøker er ifølge Wodak å forstå at
fenomenet manifesterer seg diskursivt (Wodak & Reisigl, 1999, s.176). I Politics of Fear
(2015a, 2015b, 2015c, 2015d, 2015e) undersøker Wodak hvordan høyrepopulistiske
ideologier og ekskluderende agenda blir produsert og reprodusert gjennom diskursive
strategier. Jeg bruker Wodak som rammeverk for å identifisere hvilke diskurser om islam og
muslimer som dominerer på de alternative nettsidene.
For å svare på den andre problemstillingen skal jeg undersøke hvordan Human Rights
Service, Document og Resett tar i bruk de retoriske virkemidlene ethos, logos og pathos for å
fremme de ulike diskursene. Disse virkemidlene spiller på avsenderens (altså nettsidenes)
troverdighet (ethos), på mottakernes fornuft med utgangspunkt i saken selv (logos) og på
mottakernes følelser (pathos) (Økland, 2019).

1.1.

Manshaus og moskéangrepet

21-årige Philip Manshaus tok seg inn i al-Noor Islamic Center i Bærum den 10.august 2019
bevæpnet med skytevåpen. Der inne ble han raskt overmannet av to menn som var gjester i
moskeen og da politiet senere undersøkte boligen hans fant de hans adopterte stesøster drept.
Noen timer før angrepet la Manshaus ut et innlegg på et nettforum for høyreekstreme hvor
han skrev at han hans tid var kommet og at han var ”utvalgt av saint tarrant”. Dette er en
henvisning til Brenton Tarrant og er trolig en hyllest til hans angrep på to moskeer på New
Zealand i mars 2019 hvor 51 mennesker ble drept (Eggesvik, Stolt-Nielsen, Strøm, Torgersen,
Moe, Kallelid & Skrede, 2019). Manshaus skal ha forklart i politiavhør at motivet for
angrepet var å skremme muslimer i Norge og drepe så mange som mulig (Hopperstad &
Røset, 2019).
Rettssaken mot Manshaus startet med at han redegjorde for sitt verdisyn og verdensbilde. Han
hevdet i sin forklaring at hvite europeere blir utsatt for folkemord, at myndigheter,
”kulturmarxister” og jøder står bak og at innvandring brukes som et våpen mot europeere
(Riaz & Strøm, 2020). Det ble tidlig bestemt at den terror- og drapssiktede skulle gå gjennom
en fullstendig judisiell observasjon, og 3.desember 2019 konkluderte de sakkyndige
spesialistene at Manshaus er strafferettslig tilregnelig (Walnum & Halvorsen, 2019).
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Rettssaken pågikk fra 7.mai til 26.mai 2020 og han ble 11.juni dømt til Norges strengeste
straff, 21 års forvaring med 14 års minstetid for drapet på stesøsteren og terrorangrepet i
moskeen (Janssen & Lofstad, 2020)

1.2.

Tidligere forskning

For å kontekstualisere og plassere min oppgave på det store feltet ”alternative medier på
ytterste høyrefløy i Norge” skal jeg nå gå igjennom tidligere forskning. Jeg skal først ta for
meg ytre høyres internasjonale fremvekst og mulige grunner til den økte oppslutningen blant
høyreradikale partier. Deretter skal jeg gjennomgå forskning gjort på alternative medier på
ytterste høyrefløy og hvilke diskurser som går igjen på disse.
Høyrepopulistiske og –radikale partier i Norden har i nyere tid vokst i omfang og har i tillegg
forlatt sin status som politisk isolert. Overgangen fra å tilhøre utkanten av politikken til å bli
inkludert i mainstream sfære har blitt omtalt til å være en av de viktigste utviklingene for det
nordiske populistiske/radikale høyre siden århundreskiftet (Widfeldt, 2018, s.1-2).
Holdningen om at en ”invasjon” av innvandrere truer den nasjonale identiteten er innenfor det
radikale høyre utbredt. Etter 11.september 2001 vokste antimuslimske holdninger frem i
større grad og datoen kan derfor bli sett på som et vendepunkt i høyreradikal retorikk
(Rydgren, 2018, s.4). Forskning på europeisk høyrepopulisme og –radikalisme har derfor
identifisert en ny fase preget av økt legitimitet og innflytelse siden tidlig 2000-tallet
(Widfeldt, 2018, s.20).
Det finnes flere årsaker til at velgere støtter høyreradikale partier, og antiinnvandringsholdninger er ifølge Rydgren (2018, s.7) den viktigste. Den andre viktigste er
sosiodemografiske forhold, da menn og velgere tilhørende arbeiderklassen er
overrepresentert, og høyt utdannede er underrepresentert blant høyreradikale partiers
tilhengere. Økt fokus på sosiokulturelle egenskaper som kultur, verdier og identitet fremfor
sosioøkonomiske egenskaper de siste tiårene, blir også ansett som en grunn til at partier
tilhørende ytre høyre har tiltrukket seg velgere. I en viss forstand kan deres fremvekst ses som
en forsinket reaksjon på 1960- og 70-tallets frigjøringspolitikk og som det radikale høyre i
dag tar et kulturelt oppgjør mot (Rydgren, 2018, s.7-8).
Wodak (2015e, s.6) oppsummerer hvilke faktorer hun hevder ligger til grunn for suksessen til
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høyrepopulistiske partier: Nasjonale tradisjoner, den globale finanskrisen og stigende
arbeidsledighet, beskyttelse av velferdsstaten, enorm fattigdom i utviklingsland og påfølgende
migrasjon, utviklingen av den arabiske våren og sikkerhetstiltak etter 11.september er blant de
viktigste faktorene. Denne utviklingen førte til tendenser mot en renasjonalisering som gjorde
at nye grenser og murer ble reist for å beskytte den tradisjonelle nasjonsstaten, i en tid hvor
globalisert media og nye kommunikasjonsmåter gir muligheten til å dele nyheter og spre
endring i en utrolig fart (Wodak, 2015e, s.7). Tilstedeværelsen av høyreradikale partier og
bevegelser er kommet for å bli, og vil påvirke samfunn generelt, og politiske systemer
spesielt, i høy grad fremover (Widfeldt, 2018, s.23).
Internasjonal forskning på diskurser på ytterste høyrefløy viser at det er flere diskursive
strategier og stereotypier om innvandrere, og i dag spesielt muslimer, som går igjen. Slike
diskursive strategier handler ofte om å rettferdiggjøre fiendtlige og rasistiske holdninger.
Eksempler på slike strategier er positiv selvpresentasjon, negativ presentasjon av motstandere
for å plassere skylden på dem istedenfor de som faktisk har rasistiske holdninger, og
konstruksjonen av et diskriminerende hierarki basert på hudfarge (Wodak & Reisigl, 1999,
s.190). Andre strategier er å snu tanken om at det vanligvis er etniske minoriteter som er ofre
for rasisme – minoriteten får rollen som undertrykkeren, mens den hvite er offer for rasisme.
Undertrykkeren trenger ikke nødvendigvis være en innvandrer, det kan også være andre med
samme nasjonalitet, mest sannsynlig en fra den liberale venstresiden (Atton, 2006, s. 577580).
Slike former for benektelse og distansering er ifølge van Djik (1992, s.91, 93) forsvars-og
rettferdiggjørelsesstrategier man kan ta i bruk om man blir anklaget for å uttrykke seg
rasistisk. Benektelse av rasistiske holdninger antyder at de som uttrykker seg negativt om
minoriteter vet at de kan bli forstått som å bryte sosiale normer, og at det er derfor de
distanserer seg fra merkelappene (Van Djik, 1992, s.89). Andre typer for benektelse av
rasisme og islamofobi kan skje blant annet ved å omtale anklager om islamofobi som forsøk
på sensur (Bangstad & Helland, 2019, s.2242), som hersketeknikker, eller ved å karakterisere
islam som en totalitær ideologi (Bangstad, 2011, s.254, 257).
Hovedproblemet ved hele samfunnsutviklingen i Norge er ifølge antiislamister den økte
muslimske innvandringen og islams økte innflytelse. De hevder at samfunnet ”islamiseres” og
at denne utviklingen har utelukkende negative konsekvenser for velferdsstaten, sikkerheten og
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likestillingen (Haanshuus & Jupskås, 2017, s.158, 160). De islamkritiske stemmene på den
ytterste høyresiden fremstiller islam som anti-moderne, undertrykkende og aggressiv, og de
hevder at muslimer er imot vestlig frihet og representerer en trussel mot ”våre” verdier og
samfunn. Islamkritikere hevder islam står for undertrykkelse av kvinner, homofile,
ytringsfriheten, uavhengig tenkning og vitenskap (Bangstad & Helland, 2019, s.2237, 2242).
Islam blir fremstilt som anti-demokratisk og i opposisjon til den moderne, sekulære stat og
universelle prinsipper om feminisme og menneskerettigheter kan bli brukt som instrumenter
for ekskludering og diskriminering av norske og europeiske muslimer (Bangstad & Helland,
2019, s.2243-2244).
Alternative medier med høyreradikalt innhold er ofte preget av konspirasjonsteorier og
konspiratorisk tankegang. Dette kan vi se i deres fremstilling av muslimer (Bangstad &
Helland, 2019), journalister og mainstream media (Figenschou & Ihlebæk, 2019) og av
politikere og statsapparatet (Haanshuus, 2018; Haanshuus & Jupskås, 2017). Fiendebildet i
islamkritisk retorikk er som oftest muslimer i samspill med den politiske eliten (Døving &
Emberland, 2018, s.184) som bidrar til å ødelegge det norske samfunnet på grunn av altfor
liberal innvandringspolitikk (Haanshuus, 2018, s.172).
Internettets fremvekst har gjort at enhver nå kan produsere og spre nyheter og informasjon.
Det er derfor en fare for at den offentlige debatten kan bli fragmentert i ekkokamre der man
ender opp med å diskutere kun med likesinnede (Haanshuus, 2018, s.153). Ekkokamre kan
defineres som medier hvor det i stor grad er enighet og konsensus i påstandene og
holdningene som blir fremmet der (Eide, Kjølstad & Naper, 2013, s.188). Alternative
nettsteder på ytterste høyrefløy kan betegnes som ekkokamre med monologisk preg. Med
monologisk menes at de er gjensidig bekreftende nettverk som utestenger all informasjon som
ikke støtter deres oppfatning og tro. De får denne merkelappen fordi de kun henviser til andre
høyrevridde alternative nettsteder, samtidig som tradisjonelle informasjonskanaler stemples
som falske og forræderske (Døving & Emberland, 2018, s.223, 183).
Jeg har valgt å fokusere spesielt på norsk forskning om temaet hovedsakelig fordi forskningen
enten undersøker de samme alternative mediene jeg undersøker, eller direkte sammenlignbare
høyrepopulistiske og –radikale medier og grupperinger, og dette legger et fint grunnlag for
videre analyse. Selv om internasjonal forskning kan bidra med innsikt, er det også viktig med
kunnskap om de særegne forholdene i Norge. Videre i denne oppgaven skal jeg først
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gjennomgå relevante begreper og teorier om alternative medier og ytre høyre. Deretter
kommer det et metodologi-kapittel hvor jeg går nærmere inn på valg av metoder og
studieobjektene mine. Selve analysen er delt opp i tre kapitler – ”islamofobe diskurser”,
”konspiratoriske diskurser” og ”fremstillinger av Manshaus og moskéangrepet”.
Avslutningsvis skal jeg oppsummere og konkludere oppgavens funn.
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2. Teori
Både alternative medier og ytre høyre er områder som er blitt forsket på i lang tid, og det
finnes mange forskjellige oppfatninger og teorier som tar for seg ulike retninger. I dette
kapittelet skal jeg redegjøre for begreper og teori som er relevant for videre analyse. Først
skal jeg ta for meg teori om alternative medier, og jeg knytter det i tillegg opp mot Gramscis
begrep hegemoni. Videre går jeg nærmere inn på teorier om ytre høyre, og deretter hva som
kjennetegner høyrepopulistisk og –radikal diskurs. Her blir begreper som islamkritikk,
konspirasjonsteorier og Eurabia relevante.

2.1.

Alternative medier

Før jeg går nærmere inn på definisjon av alternativ media skal jeg ta for meg hva det er et
alternativ til, nemlig mainstream media. Selve definisjonen på mainstream media er ifølge
Cambridge Dictionary ”en medieform, spesielt tradisjonelle former som aviser, TV og radio
[...] som påvirker mange mennesker og sannsynlig representerer generelt aksepterte
oppfatninger og meninger” (Cambridge University Press, 2020). Mainstream media er i dag
de største nyhetsleverandørene til folket og har offentlige eller kommersielle interesser. I
norsk sammenheng er eksempler på mainstream media NRK, Aftenposten, Dagbladet og VG
(Brandtzæg, 2018). Det finnes mange forskjellige betegnelser på mainstream media
(tradisjonell media, etablerte media, massemedia, hovedstrømsmedia), men jeg velger i denne
oppgaven å omtale de som mainstream media da det er denne betegnelsen mine studieobjekter
bruker. I senere tid, og spesielt blant ytre høyre, blir Mainstream Media ofte forkortet til
MSM som en referanse til de store medieorganisasjonenes påståtte nøytralitet (Brown, 2019).
Begrepet alternativ media er veldig vidt og har derfor blitt kritisert en del. Å definere
alternative medier kan være vanskelig fordi begrepet er kontekstavhengig og har historiske,
økonomiske, politiske og kulturelle betingelser. På tross av dette er det likevel flere generelle
trekk som karakteriserer alternative medier. Alternativ media har ofte radikalt innhold og vil
ta for seg det de mener er en ubalanse i medias makt. De mener mainstream medias makt
fører til marginalisering av spesifikke sosiale og kulturelle grupper (Atton, 2011, s.2), og de
står derfor ofte utenfor mainstream medieinstitusjoner og nettverk og er uavhengig av staten
og markedet (Bailey, Cammaerts & Capentier, 2008, s.18).
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I den grad det er mulig å snakke om ett ideal i alternativ media er det troen på at journalistikk
skal legge til rette for, og ikke forhindre, sirkulasjon av informasjon og synspunkter som gjør
det mulig for samfunnsmedlemmer å gjøre sine egne evalueringer. Alternativ journalistikk har
som mål å revurdere og sette spørsmålstegn ved sannheten, virkeligheten, autoritet og
kredibilitet. Det normative idealet i alternativ journalistikk er at rapportering alltid er
tilknyttet verdier (enten personlige, profesjonelle eller institusjonelle), og at det derfor ikke er
mulig å skille fakta fra verdier (Atton, 2011, s.5). Dette er altså det motsatte av idealet
innenfor profesjonell/mainstream journalistikk som er basert på antakelsen om at det finnes
fakta i verden og at man må identifisere disse nøytralt og objektivt (Olsen, 2013; Bjerketvedt,
2008). Idealet i alternativ media gjør at de ofte produserer forskjellige versjoner av
virkeligheten og sannheten enn den mainstream media presenterer (Atton, 2011, s.5).
2.1.1. Alternative medier og hegemoni
Det finnes som nevnt flere definisjoner av begrepet alternativ media, og jeg har i denne
oppgaven valgt å ta for meg den teoretiske definisjonen som fokuserer på selve forestillingen
om ”det alternative”. Her skiller man mellom mainstream og alternativ media, og alternativ
media blir sett på som en mot-hegemonisk kritikk av mainstream media. Alternativ media er
slik bundet opp med ideologi, dominering og Gramscis versjon av hegemoni. De representerer
en utfordring til hegemonisk makt enten direkte gjennom en politisk plattform eller indirekte
gjennom eksperimentering og forandring av eksisterende mainstream roller, rutiner,
prioriteter og perspektiver (Bailey et al, 2008, s.15).
Gramsci brukte begrepet hegemoni om den herskende konsensus i samfunnet som er med på å
skape folks bevissthet og som tilslører folks virkelige interesser. Hegemoni kan forstås som
de prosesser hvor ”underordnede bevissthetsformer konstrueres uten at det brukes vold eller
tvang” (Jørgensen & Phillips, 1999, s.43). Ulike diskurser i samfunnet, som hver for seg
representerer en bestemt måte å snakke om og forstå den sosiale verden, kjemper konstant
mot hverandre for å oppnå hegemoni og dermed fastlåse språkets betydning på nettopp deres
måte (Jørgensen & Phillips, 1999, s.15). Man kan derfor gå veien om hegemoni for å
undersøke hvilke diskurser som preger maktrelasjonene i samfunnet. Tekstlige egenskaper og
diskurser kan bli sett på som ideologiske om de påvirker disse maktrelasjonene, og et kritisk
blikk på ideologi knytter begrepet makt sammen med hegemoni. Hegemoni er både ledelse og
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dominering på tvers av økonomiske, politiske, kulturelle og ideologiske domener i samfunnet
(Fairclough, 2010, s.27-28, 61).
Alternativ media representerer som nevnt en utfordring mainstream medias hegemoni. Norsk
mainstream medieindustri har blitt kritisert for å ha et liberalt (venstrevridd) bias, og dette
liberale hegemoniet har blitt karakterisert som ideer om sekularisme, feminisme,
miljøbevissthet, LHBT2-rettigheter og liberale verdier på asylpolitikk. Det største skillet
mellom mainstream trykt media i Norge og dets befolkning er trykt medias undertrykking av
høyrepopulisme. Mindre tillit til mainstream media er assosiert med en tiltrekning til den
politiske høyresiden i tillegg til et kritisk holdning til innvandring (Raabe, 2018, s.10-11).
Bruken av og tillit til alternative medier henger sammen med politisk preferanse, og det er
klar overvekt av brukere av alternative medier som har en innvandringskritisk profil som
identifiserer seg med høyresiden i politikken (Moe & Sakariassen, 2018, s.15). Aviser som
tradisjonelt har hatt forbindelse med venstresiden (som Klassekampen og Dagsavisen)
vurderes i tillegg som langt mer upålitelige blant de som befinner seg på høyresiden. På den
andre siden vurderer 58% av de på høyresiden Human Right Service som pålitelig, til
sammenligning med 27% på venstresiden. Lignende tall finner vi for vurderingen av
Document i samme undesøkelse (Moe & Sakariassen, 2018, s.35-37). De alternative
nettsidene jeg har som studieobjekter kan med deres kritikk av islam, immigrasjon,
sosialisme, feminisme og multikulturalisme representere en opposisjon til de liberale
mainstream mediene i Norge i dag (Raabe, 2018, s.14).

2.2.

Ytre høyre

Fellesbetegnelsen ”ytre høyre” rommer begrepene høyreekstremisme, høyreradikalisme og
høyrepopulisme, men det er likevel noen svært viktige forskjeller mellom gruppene. Viktigst
er forskjellen mellom høyreekstremisme på den ene siden og høyrepopulisme og -radikalisme
på den andre siden (Jupskås, 2011). Det er viktig å legge til at høyrepopulisme vanligvis er
forskjellig fra det historiske høyre, og flere forskere bruker forskjellig terminologi om
begrepene, og flere bruker begrepene om hverandre (Wodak, 2015b, s.6).
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LHBT står for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.
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Cas Mudde hevder den største forskjellen mellom ekstremisme og radikalisme ligger i deres
omfang og i deres forhold til demokratiet. Han definerer ekstremisme som anti-demokratisk,
mens radikalisme aksepterer det forfatningsmessige demokratiet (Mudde, 2010, s.1168).
Et av kjerneelementene i høyrepopulismen er fokuset på ekskludering av ”fremmede”/”andre”
både innenfor og utenfor nasjonens grenser (Wodak, 2015b, s.10). Retningens fremvekst kan
forklares av appelleringen til det ”vanlige folket” i motsetning til elitene. Det kan defineres
som en politisk ideologi som avviser eksisterende politisk konsensus med en kombinasjon av
liberalisme og anti-elitisme (Wodak, 2015a, s.7). Høyrepopulisme er slik lik
høyreradikalismen, men førstnevnte distanserer seg fra de mest radikale synspunktene.
Kjernen i det populistiske radikale høyre er ifølge Mudde (2010, s.1173) en kombinasjon av
nativisme, autoritarisme og populisme. Nativisme handler om at stater og land utelukkende
skal ha innbyggere som er innfødte og at ikke-innfødte (både personer og ideer) er
grunnleggende truende for den homogene nasjonsstaten. Det neste trekket, autoritarisme,
handler om troen på et strengt ordnet samfunn hvor myndighetsovertredelser skal straffes
hardt. Det siste ideologiske trekket ved høyreradikalisme er populisme, som anser samfunnet
som delt opp i to homogene og motstridige grupper: ”de rene menneskene” og ”den korrupte
eliten” (Mudde, 2010, s.1173-1178). Denne definisjonen på populisme er derimot blitt
kritisert, blant annet av Brubaker for at den kun fokuserer på det vertikale forholdet mellom
”folket” og ”eliten”, og ikke tar med det horisontale forholdet mellom ”folket” og grupper på
utsiden (2017, s.362). Brubaker er enig at kjernen i populismen er ”folket” mot ”eliten”, men
han legger vekt på at ”folket” er et tvetydig begrep og kan vise til ulike betydninger (f.eks.
vanlige mennesker, herskende mennesker eller til kulturelt og etnisk like mennesker) (2017,
s.359).
Når grupperinger på ytterste høyresiden snakker på vegne av et avgrenset folk mot truende
grupper eller krefter på utsiden er dette snakk om kulturell eller etnisk nasjonalisme
(Brubaker, 2017, s.359). Etnonasjonalisme bruker etnisitet som en forutsetning for nasjonalt
medlemskap og vil ha ekskludering eller deportering av innvandrere. Eric Kaufmann hevder
vi trenger et nytt begrep for å beskrive nasjonalismen til den innvandringskritiske ytre
høyresiden i dag – ethno-traditional nationalism (2019, s.444, 435). Begrepet omfatter
grupperinger som vil beskytte den etniske majoriteten gjennom mindre innvandring og
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assimilering, men er ikke ute etter å utelukke innvandring helt eller ekskludere minoriteter fra
nasjonalt medlemskap, til forskjell fra etnonasjonalisme (Kaufmann, 2019, s.435).
Jeg velger i dette kapittelet å holde høyreekstremismen utenfor da dette ikke er relevant for
min oppgave. Begrepene jeg har tatt for meg kan brukes til å betegne studieobjektene mine,
og dette er noe jeg går nærmere inn på i introduksjonen av nettsidene. Om normative begreper
blir plassert på grupper som selv ikke vedkjenner seg det kan dette være problematisk, da
personer eller grupper som tilhører høyresiden ikke ser ut til å omtale seg selv som ”radikale”
eller ”høyreradikale”. Forståelsen av ”ekstrem” eller ”radikal” handler også om hvilken
forståelse ulike grupper har om samme utviklingstrekk i samfunn, om de anser de som
positive eller negative, og som dominerer eller har blitt hegemonisk (Gule, 2018, s.231-232).
Hva som oppfattes som ekstrem og radikal, både på venstresiden og høyresiden blir slik
kontekstavhengig, og dette er grunnen til at jeg grundig har gjennomgått definisjonene på
disse begrepene.

2.3.

Diskurser på ytterste høyrefløy

Mitt analytiske og metodiske rammeverk er basert på Wodaks kritiske diskursanalyse. Hennes
forskning viser at rasistiske fremstillinger og meninger er produsert og reprodusert ved hjelp
av diskurs, og gjennom diskursen blir også diskriminerende og ekskluderende praksiser spredt
og legitimert (Wodak & Reisigl, 1999, s.176). Diskursive strategier som å sette seg i
offerrollen, konstruksjonen av syndebukker og konspirasjonsteorier er viktige når man
snakker om høyrevridd retorikk. Etniske, religiøse eller politiske minoriteter ofte omgjort til
syndebukker for mye av dagens elendighet, de blir tolket som farlige og som en trussel for
”oss” og for ”vår nasjon” (Wodak, 2015a, s.2-4). Ytre høyre gir slik enkle og entydige svar på
all frykten og alle utfordringene vi har i dagens samfunn og ved bruk av tradisjonelle
stereotyper og fiendebilder blir det enkelt å skylde på ”den andre” (Wodak, 2015a, s. 4).
Andre diskursive strategier på ytterste høyrefløy appellerer til nasjonal likhet og samhold og
disse viser til nasjonen som et kulturelt homogen samfunn og farene som ”truer” denne
såkalte nasjonale homogeniteten. Vektlegging av forskjeller mellom nasjoner eller etniske
minoriteter skaper skarpe skiller mellom ”oss” og ”dem”, og medlemmer av andre nasjoner
eller minoriteter blir dermed ekskludert. Ved sammenligning med andre blir ens egen nasjons
overlegenhet forsterket og overdrevet (Wodak, 2015c, s.10), og en slik dynamikk skaper et
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antagonistisk forhold mellom ”folket”, ”elitene” og ”de (farlige) andre”. Wodak hevder derfor
høyrepopulisme innebærer en distanseringsdiskurs og en nærhetsdiskurs (Wodak, 2015b,
s.2).
Sentralt i høyrevridd er forestillingen om en nasjon som må beskyttes mot farlige innvandrere
eller utenforstående, og slik blir også trusselscenarioer konstruert. Forestillingen om et ”dem”
som er forskjellig fra og konspirerer mot ”oss” står sterkt, og konspirasjonsteorier er derfor
også en viktig del av høyrevridd retorikk og diskursiv konstruksjon av frykt (Wodak, 2015c,
s.22-23).
I nyere tid har ytre høyre i større grad tatt i bruk internett og dette byr på nye måter å
transformere elementer av dominerende og normaliserte diskurser til rasistiske
mediepraksiser. Ideologier som tidligere har vært basert på rasisme, hat og ekskludering kan
ta i bruk diskurser som de historisk sett har motarbeidet. Diskurser og retorikker angående
multikulturalisme, likestilling og frihet kan slik brukes for å opprettholde et ideologisk rom
hvor rasisme og undertrykking kan se ut som sunn fornuft (Atton, 2006, s. 574, 586). Positiv
omtale av det multikulturelle samfunn, og fokus på demokratiske prinsipper og idealer i ytre
høyres kritikk av islam og muslimer blir svært relevant videre i analysekapitlene. Min analyse
av de høyrevridde alternative mediene vil vise at disse ofte bruker demokratiske prinsipper i
deres islamkritikk. Videre i dette kapittelet skal jeg gå nærmere inn på karakteristikker ved
høyrevridd diskurs og dette innebærer innvandrings-og islamkritikk, kritikk av eliter og
konspirasjonsteorier angående eliter og muslimer.
2.3.1. Islamkritikk og islamofobi
En nativistisk nasjonalistisk retorikk har blitt hegemonisk innen ytre høyre. Dette innebærer at
”fremmede” ofte blir omtalt som syndebukker og som truende for nasjonsstaten (Wodak,
2015e, s.8; Mudde, 2010, s.1173). Anti-innvandring er betegnet som hovedpoenget i dagens
høyreradikalisme, da innvandrere blir sett på som en trussel mot den nasjonale identiteten.
Innvandrere fra muslimske land blir portrettert som en spesiell trussel mot europeiske verdier
fordi de antas å ikke klare å bli assimilert inn i samfunnet. Innvandrere generelt, og muslimer
spesielt, blir portrettert som en hovedfiende av staten fordi de blir påstått å være en stor årsak
til kriminalitet, arbeidsledighet, og utnytting av velferdsstaten (Rydgren, 2007, s.244).
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Islamofobi er betegnelsen på radikal og ekstrem islamkritikk. Mattias Gardell definerer
islamofobi som ”sosial reproduserte fordommer om og aversjoner mot islam og muslimer,
samt handlinger og praksiser som angriper, ekskluderer eller diskriminerer mennesker på
bakgrunn av at de er eller antas å være muslimer og assosieres med islam” (2011, s. 17).
Islamofobi handler ikke direkte om islam, men om forestillinger om islam, og påstander om
hvordan muslimer er bygger på en essensialistisk forskjellstenkning. Eksempler på
islamofobe forestillinger er fremstillingen av muslimer som voldelige og
kvinneundertrykkende terrorister som truer demokratiet, ytringsfriheten og
menneskerettigheter (Gardell, 2011, s.12, 9).
Islamofobi er et sensitivt begrep og har møtt kritikk. Som det fremgår av selve ordet referer
det til en frykt eller hat mot islam og muslimer, og enkelte forskere mener det kamuflerer en
anti-muslimsk rasisme som plasserer mange ulike grupper inn i en enkelt kategori som
”muslim” (Rana, 2007, s.149). Begrepet har blitt betegnet som en systematisert og ideologisk
form for fordomsproduksjon, og som ideologi er islamofobi formede meningssystemer, og
ikke en fobi (Døving, 2012). ”Fobi” brukes derfor i overført betydning om sosialt, politisk og
historisk produserte aversjoner mot en bestemt gruppe mennesker som er utsatt for
diskriminering og ekskludering på bakgrunn av at de tilhører nettopp denne gruppen (Gardell,
2011, s.12, 14). Jeg skal videre i min oppgave ikke gå nærmere inn på definisjonen eller
holdninger til begrepet islamofobi, men undersøke hvordan de høyrevridde nettsidene
forholder seg til og omtaler det.
2.3.2. Kritikk av eliter
I tillegg til ytre fiender , som ”den andre”/muslimer, er høyrevridd retorikk også preget av
indre fiender. I tråd med det Mudde omtaler som ”populisme” blir den indre fienden definert
som eliten (2010, s.1175). Populismen står i kontrast til elitismen hvor regjeringen består av
en liten, privilegert og spesifikt utvalgt gruppe som står hevet over folket, og som er utvalgt
med bakgrunn i fødselssted, formue, utdanning osv. (Wodak, 2015a, s.8). Høyrepopulister
setter det rene, uskyldige og hardtarbeidende folket opp mot en korrupt elite som de mener
ikke jobber i det hele tatt annet enn for å fremme egeninteresser (Müller, 2015, s.84).
Innen ytterste høyrefløy, og spesielt etnonasjonalisme, er det en tendens til å anklage eliter for
å gi internasjonalisme forrang for nasjonen, og for å sette egeninteresser foran folkets
14

interesser (Rydgren, 2007, s.242). Etnonasjonalistisk populisme begynte tidlig på 2000-tallet
å utfordre elitene som hadde posisjoner basert på høyere utdanning og individuell oppnåelse,
og på denne måten tar ytre høyre i bruk retorikk som tradisjonelt har tilhørt venstresiden
(Pelinka, 2013, s.7). Den anti-elitistiske retorikken er i dag rettet mot de som blir antatt for å
være ansvarlige for globalisering, masseinnvandring og for å ha ”åpnet dørene” til utenlandsk
innflytelse. Kritikken er også rettet mot politikere og partier for deres sviktende adressering
og forsømmelse av akutte sosiale problemer (Wodak, 2015a, s.4, 22).
Mainstream media blir ofte møtt med mistenksomhet og kritikk da de ifølge høyrevridde
grupper er dominert av den liberale eliten (Marwick & Lewis, 2017, s.40). Mainstream media
blir fremstilt som partisk med liberale og venstrevridde perspektiver, som ukritisk til de som
sitter på makten, og som uten kontakt med ”folket”. Alternative medier kan med Gramscis
begrep slik betegnes som en frigjørende makt som gir stemme til grupper som har blitt
”marginalisert” i den hegemoniske diskursen til mainstream media (Holt, 2018, s. 50). Ytre
høyre er spesielt kritiske til hvordan temaet innvandring blir behandlet i mainstream media,
og et vanlig argument er at mainstream media skjuler eller forvrenger informasjon som ikke
passer inn i deres ”politiske korrekte” agenda. Mange høyrevridde alternative medier har ytret
et ønske om å bekjempe det de anser som korrupte medieinstitusjoner, og de kan derfor bli
omtalt som selvutnevnte korrektiver for mainstream medier (Haller & Holt, 2019, s.16651666).
2.3.3. Konspirasjonsteorier
Michael Barkun definerer konspirasjonsteorier som intellektuelle konstruksjoner og måter å
tenke på verden på for å gi orden til hendelser (2016, s.1). Konspirasjonsteorier står sterkt i
retorikk på ytterste høyrefløy og dette ser vi spesielt i deres konstruksjon av frykt og i
forestillingen om at ”noen andre” konspirerer mot ”oss”. Konspirasjonsteorier, i kombinasjon
med konstruksjonen av syndebukker, kan slik skape et miljø for høyreradikal og
nasjonalistisk retorikk (Wodak, 2015a, s.10). Mange konspirasjonsteorier handler om å
pålegge orden på komplekse fenomener som kan omfatte hele land, regioner eller tiår med
historie. Hovedpoenget bak konspirasjonsteorier er tanken om at en liten og skjult gruppe,
gjennom spesielle midler, makt eller manipulasjon, har påført synlige og onde effekter på
samfunnet. Det er kun konspirasjonsteoretikerne som vet om denne sannheten og med
besittelse av privilegert kunnskap omdannes konspirasjonsteoretikerne til en (selvidentifisert)
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elite. De skiller seg slik fra det de anser som den uvitende og flokklignende offentligheten
(Barkun, 2016, s.1-2).
I de aller fleste tilfeller er konspirasjonsteorier i strid med offisielle og rådende forklaringer,
og slik representerer de synspunkter som er alternative eller avvikende. Disse forklaringene
omtales som stigmatisert kunnskap fordi de inneholder kunnskap som har blitt ignorert eller
avvist av institusjoner vi er avhengige av for å validere slike påstander. Universiteter,
mainstream media og medisinske og vitenskapelige miljøer er institusjoner som gir
”sertifisering” på at vi kan stole på visse ideer, oppfatninger eller fakta (Barkun, 2016, s.2).
Man kan hevde at konspirasjonsteorier og alternative medier har en tendens til å operere
sammen, da alternative medier nettopp er produsert utenfor mainstream media og ofte har
radikalt innhold. Som tidligere nevnt er idealet innen alternativ journalistikk å legge til rette
for at samfunnsmedlemmer kan gjøre egne vurderinger av oppfatninger og fakta, og målet er
å sette spørsmålstegn ved ”sannheten” (Atton, 2011, s.2, 5), noe konspirasjonsteorier også kan
sies å gjøre.
Noen konspirasjonsteorier har ideologisk tilnærming, mens andre rett og slett uttrykker en
mistillit til myndighetene eller de ”offisielle historiene” til media. Innen ytterste høyrefløy er
det et par konspirasjonsteorier som mer sentrale og disse handler blant annet om islamofobi
og en frykt for innvandring, spesielt fra muslimske land (Marwick & Lewis, 2017, s.18). I
kjernen av islamofobe konspirasjonsteorier er det spesielt én som skiller seg ut og dette er
Eurabia, som handler om forestillingen om en hemmelig og planmessig islamisering av
Europa (Døving & Emberland, 2018, s.199).
2.3.4. Eurabia
Islamkritiske konspirasjonsteorier kan betegnes som systemiske konspirasjoner som handler
om en gruppes erobring av territoriell og samfunnsmessig makt, og undergraving av disse
samfunnenes tradisjonelle moral, religion og levesett. Eurabia-teorien hevder at EU siden
1970-tallet i samarbeid med muslimske nordafrikanske stater i hemmelighet har arbeidet for å
gjøre Europa til et islamsk kalifat (Døving & Emberland, 2018, s.200). Teorien ble lansert
under pseudonymet Bat Ye´or og hennes versjon av teorien har fokus på hemmelighetshold
for den europeiske befolkningen og det hun omtaler som dhimmitude. Begrepet kommer
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opprinnelig fra det arabiske dhimmi, men Ye’or bruker det for å referere til ikke-muslimske
folks obligatoriske underkastelse overfor islamsk dominans (Bangstad, 2013, s.371-372).
Eurabia-teorien utgjør i dag et grunnlag for mange synspunkter som sirkulerer på internett
generelt, og sosiale og alternative medier spesielt. Disse synspunktene går ut på at Europa
islamiseres og er i ferd med å gå under, og at dette skjer i ledtog med venstreorienterte
politikere. Eurabia går også ut på at muslimer er illojale overfor europeiske verdier og ikke vil
bli integrert, en ”snikinnføring” av ”sharia” (islamsk lov), og at muslimene gjennom høy
fødselsrate og migrasjon planlegger en demografisk overtakelse av samfunnet (Døving &
Emberland, 2018, s.200-201). Sistnevnte blir også brukt som bevis for at europeiske muslimer
vil etablere dominans i form av en islamsk stat eller kalifat (Bangstad, 2013, s.369). Dette er
derimot karakteristisk for islamisme som en politisk ideologi og ikke islam som en religion da
samfunnsbygging er et overordnet mål for islamistiske bevegelser. Ifølge islamismen skal
staten skal legge sharia til grunn for politisk, sosialt og kulturelt liv, og samfunnet blir slik
preget av islamistiske verdier. Et annet karakteristisk trekk ved islamismen er kritikk av
vestens politiske og kulturelle dominans, og ”det islamske alternativet” ses her som en løsning
på det (Vogt, 2019). Ved å påstå at Europa islamiseres med en innføring av sharia og
masseinnvandring tar Eurabia-teorien utgangspunkt i islam som en totalitær ideologi.
Oppfattelsen om at elitene konspirerer for å øke muslimsk innvandring i Europa spredte seg
på verdensbasis i mainstream diskurs etter 11.september 2001, etter dette ble teorien spredt i
økende fart (Brown, 2019). I Norge ble slike konspirasjonsteorier allment kjent etter
terrorangrepet 22.juli 2011 og det tilhørende manifestet skrevet av Anders Behring Breivik3
(Døving & Emberland, 2018, s. 200). Et sentralt grunnlag for høyreradikal og -ekstrem
diskurs, som er en viktig del av Breiviks og hans meningsfelle ”Fjordmans” 4 tekster, er at
venstresiden i vestlige samfunn konspirerer med den totalitære islamske høyresiden for å
undergrave det liberale demokratiet (Bangstad, 2013, s.375). Det er altså ikke bare politikere

3

Breivik endret i 2017 navnet sitt til Fjotolf Hansen (Åsebø, 2017), men jeg velger i denne
oppgaven å omtale ham som Breivik da det er navnet han er mest kjent som.
4
”Fjordman” er pseudonymet til Peder Are Nøstvold Jensen, omtalt som en høyreekstrem
anti-jihadistisk blogger (Bangstad, 2013, s.371). Han er nevnt 111 ganger i Breiviks manifest,
og er blitt omtalt som Breiviks idol. Jensen har selv sagt han ikke vil knyttes til en slik person,
og at han aldri mer vil bruke det pseudonymet igjen (Vikås, Widerøe, Torgersen, Brenna,
Ravndal, Andersen & Hopperstad, 2011).
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og EU som er med på denne konspirasjonen, som det opprinnelig var, men i nyere tid
inkluderer det også mediereportere, redaktører og akademikere.
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3. Metodologi
Oppgavens hovedformål er å undersøke diskursene om islam og muslimer på alternative
medier på ytterste høyrefløy, i tillegg til å undersøke de retoriske virkemidlene som blir brukt
for å fremme disse. I dette kapittelet skal jeg gå gjennom oppgavens metodologiske valg.
Metodologi viser til valgene man tar når man skal planlegge og gjennomføre en
forskningsstudie. Disse valgene handler om hva man skal studere, hvilke metoder man bruker
for å samle inn data, hvordan man skal analysere dataene, osv. (Silverman, 2001a, s.4).
Innledningsvis skal jeg gjennomgå valg av vitenskapsteoretisk tilnærming, deretter ta for meg
analysemetodene jeg har valgt med en gjennomgang av sentrale begreper og definisjoner,
samt hvordan jeg bruker disse metodene i mitt spesifikke arbeid. Jeg introduserer så de
alternative nettsidene jeg har som studieobjekter. Etter dette skal jeg nærmere utrede hvordan
jeg har samlet inn datamaterialet mitt, og hvordan jeg arbeidet videre med empirien. Til slutt
skal jeg beskrive hvordan min oppgave har blitt kvalitetssikret samt forskningsetiske
betraktninger som er relevante for meg.

3.1.

Vitenskapsteoretisk tilnærming

For å svare på problemstillingen min var det nødvendig med en abduktiv strategi sammen
med en induktiv lesing av dataene. En abduktiv forskningsstrategi har som mål å utforske og
forstå sosialt liv ut fra de sosiale aktørenes språk, meninger og motiver. Med denne strategien
begynner man med å beskrive aktivitetene og meningene, og fra disse utleder man kategorier
og konsepter som kan forme grunnlaget for en forståelse av problemstillingen (Blaikie &
Priest, 2019, s.93, 101). Med en induktiv lesning av dataene gjennomgikk jeg datamaterialet
med fokus på å skape generaliseringer og beskrivelser av mønstrene til observerte
karakteristikker blant individer og sosiale fenomener (Blaikie & Priest, 2019, s.92-94).
I dette prosjektet var det nødvendig for meg å lese mye teori og forskning angående
alternative medier og høyreradikal retorikk før jeg startet arbeidet med empirien og
datainnsamling. Dette gjorde jeg for å få et ’grunnlag’ og forståelse for feltet og temaet tidlig i
prosessen. Slik fikk jeg også en del informasjon om relevante søkeord jeg kunne bruke i
mediearkivet Atekst og i kodearbeidet. Ved nærmere lesing av det empiriske datamaterialet
fant jeg det også nødvendig å utvide hvilke teorier og begreper jeg hadde bruk for i videre
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analyse, som for eksempel islamofobi-begrepet og konspirasjonsteorier. Med både abduktiv
og induktiv forskningsstrategi kan jeg altså skape beskrivelser av diskursene og
virkelighetsbildene til de høyrevridde alternative mediene slik de fremstår på deres nettsider
og med deres egne beskrivelser.
Med den valgte tilnærmingen følger det et sett epistemologiske og ontologiske antakelser.
Med abduktiv forskningsstrategi er den epistemologiske tilnærmingen konstruksjonisme som
tar utgangspunkt i at vi får tilgang til den sosiale verden gjennom språket til deltakerne.
Samfunnsvitenskapelig kunnskap er, i denne retningen, utfallet av forskeres mekling mellom
hverdagens sosiale språk og teknisk samfunnsvitenskapelig språk (Blaikie & Priest, 2019,
s.104). Konstruksjonismen antar at hvert individ mentalt konstruerer verden og tilegner seg
kunnskap gjennom kognitive prosesser (Andrews, 2012). Dette står i sammenheng med den
ontologiske antakelsen om at den sosiale virkeligheten består av delte fortolkninger som
sosiale aktører produserer og reproduserer i hverdagslivet (Blaikie & Priest, 2019, s.102).
Jeg skal gjøre en diskursanalyse for å svare på problemstillingene. Diskursanalyse har et
sosialkonstruksjonistisk utgangspunkt, som er nært beslektet med konstruksjonismen, men
som fokuserer på det sosiale og ikke de individuelle kognitive prosessene. I
sosialkonstruksjonismen er det språket som gjør tanker og konsepter mulig, da språket er forut
for konseptene og gir mulighet for å strukturere hvordan verden oppleves.
Forskningsresultater er i denne retningen bare én av mange ulike diskurser, og
hverdagsinteraksjoner mellom mennesker og hvordan de bruker språket til å konstruere
virkeligheten er hovedfokuset (Andrews, 2012). Med et sosialkonstruksjonistisk bakteppe for
min analyse tar jeg utgangspunkt i at diskursene jeg finner på de alternative nettsidene om
islam og muslimer bare er én av mange diskurser som florerer på internett og i samfunnet
generelt, og at jeg får tilgang til disse gjennom språket nettsidene bruker.

3.2.

Diskursanalyse

For å svare på problemstillingene skal jeg undersøke hva tekstene sier og hvordan de gjør det,
hva-spørsmålet besvares med diskursanalyse som verktøy, og hvordan-spørsmålet er basert på
retoriske virkemidler.
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I følge Wodak forholder høyrepopulismen seg ikke bare til den retoriske formen, men også til
det spesifikke innholdet (2015a, s.2). Det er derfor viktig å innse at høyrevridd propaganda
alltid kombinerer og integrerer form og innhold, at de har spesifikke målgrupper og tilpasser
seg ulike kontekster. Wodak undersøker hvordan høyrepopulistiske partier faktisk produserer
og reproduserer sine ideologier og ekskluderende agenda (Wodak, 2015a, s.3-4). Jeg bruker
Wodaks begreper og forskning som et grunnlag for å gjenkjenne mønstre av dominerende
diskurser, og i tillegg se disse diskursene som et uttrykk for deres interesser og som en
utfordring til hegemonien (alternativ media vs. mainstream media).
Utgangspunktet med diskursanalyse er at man ikke kan nå virkeligheten utenom diskursene,
og derfor utgjør diskursen i seg selv analyseobjektet. Diskursanalysens formål er å undersøke
hvordan vi skaper virkeligheten så den blir en omverden vi tar for gitt (Jørgensen & Phillips,
1999, s.31, 44). Wodak tilhører en kritisk retning innenfor diskursanalyse hvor språkbruk skal
analyseres empirisk i den sosiale sammenhengen. Retningen legger også vekt på at diskursive
praksiser bidrar til å skape og reprodusere ulike maktforhold mellom ulike sosiale grupper.
Forskningsfokus er både på de diskursene som konstruerer virkelighetsbilder, sosiale
subjekter og sosiale relasjoner, og på rollen som disse diskursive konstruksjonene spiller i å
fremme bestemte sosiale gruppers interesser (Jørgensen & Phillips, 1999, s.75-76). Dette
kritiske blikket på ulike maktforhold og interesser legger jeg vekt på i analysen min, da jeg tar
utgangspunkt i at de alternative nettsidene fremmer diskursene om islam og muslimer for å
fremme egne interesser.
Siden ulike diskurser hele tiden kjemper mot hverandre for å oppnå hegemoni (Jørgensen &
Phillips, 1999, s.25) blir forholdet mellom språk og makt relevant. Makt i denne forstand blir
brukt om de som kan bruke språket for å fremme egne interesser. Språk og andre symbolske
systemer blir brukt for å definere likheter og forskjeller, og for å skape klare skiller mellom
”oss” og ”dem”. I politisk diskurs blir overbevisende kommunikasjon mye brukt, og mektig
språk kan overtale mennesker for å etablere slike skiller, og ord kan på denne måte bli til
våpen (Wodak, 2012, s.216-217). Dette kan vi til og med se på Vær Varsom-plakatens (etiske
normer for norsk presse) siste ord som står uthevet: ”Ord og bilder er mektige våpen.
Misbruk dem ikke!” (Pressens Faglige Utvalg, 2020b).
I arbeidet med datamaterialet mitt brukte jeg diskursanalytiske verktøy for å se etter
kontinuitet, endring og brudd i datamaterialet, som for eksempel spesifikke begreper og
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temaer som gikk igjen eller som kanskje ble unnlatt å si. Større mønstre i tekstene kan
betegnes som argumenter og de strukturerer tekstene på et nivå hvor man kan undersøke hva
slags inntrykk tekstene gir, og vi kan slik si noe om verdensbildene de formidler (Grue, 2015,
s.63).
Jeg brukte Wodak og hennes spesifikke diskursanalytiske tilnærming som et utgangspunkt og
mal for videre analyse i min oppgave. Denne går ut på at man etter å ha (1) avdekket temaene
til en rasistisk, nasjonalistisk eller radikal diskurs, (2) undersøker de diskursive strategiene
(f.eks. negativ presentasjon og eksklusjon av ”den andre”), (3) for deretter se nærmere på de
språklige virkemidlene (Wodak & Reisigl, 1999, s. 188). I Wodaks analyser bruker hun
begrepene topoi/topos, fallacy og argumentum for å omtale slike diskursive strategier og
virkemidler. Et eksempel er fallacy of sameness som hun omtaler som forestillingen om ens
”egen” nasjon som et kulturelt homogent samfunn. Flere diskursive strategier Wodak
fokuserer på er hvordan personer/hendelser blir henvist til og hvilke egenskaper som tilskrives
dem (2015c, s.7, 10). I min oppgave flyter noen ganger temaene og de diskursive strategiene
over i hverandre, som for eksempel den svært kritiske fremstillingen av islam, som både kan
betegnes som et tema og en diskursiv strategi. De språklige virkemidlene skal jeg gå nærmere
inn i neste delkapittel.

3.3.

Retoriske virkemidler

Definisjonene av retorikk har variert opp igjennom historien, men forenklet handler det om
påvirkning og overbevisning gjennom språk og tekst. Den brede oppfatningen av retorikk
innebærer kommunikasjon som fremstiller et emne for et publikum slik at de aksepterer,
forstår og opplever det (Kjeldsen, 2006, s.17-18). Retorikk er studiet av retorisk, altså
hensiktsmessig og virkningsfull, kommunikasjon. I retoriske analyser bruker man ofte
Aristoteles’ inndeling av retoriske virkemidler for å undersøke hvordan avsenderens retorikk
har mulighet til å overbevise mottakeren. Ifølge Aristoteles kan overbevisning skje gjennom
talerens karakter (kalt ethos), gjennom tilhørerne ”når talen setter dem i en viss
sinnsstemning” (pathos), eller det kan skje gjennom ”det som sies” (logos). Det er den
hensiktsmessige bruken av disse tre appellformene som gjør ytringer retoriske, og som får
dem til å virke overbevisende (Kjeldsen, 2006, s.24, 33).
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I min analyse av de alternative nettsidenes retoriske virkemidler blir disse tre appellformene
sentrale. De kan gi svar på spørsmål som: Hvordan fremstiller nettsiden en tydelig, troverdig
og relevant avsenderidentitet (ethos)? Hvordan presenteres et legitimt og rasjonelt retorisk
prosjekt (logos)? Og hvordan engasjeres og berøres mottakeren emosjonelt (pathos)? For at
disse nettsidene skal ha mulighet til å overbevise leserne må de altså fremstå som legitime,
troverdige og relevante avsendere, de må presentere et klart og velfundert budskap og de må
klare å engasjere og berøre sin mottaker (Engebretsen, 2010, s.104, 114). I min oppgave skal
jeg derimot ikke forsøke å svare på i hvilken grad nettsidene faktisk klarer å overbevise sine
lesere da dette går utover problemstillingen og er en tilnærmet umulig oppgave. Jeg skal
derimot fokusere på hvordan de bruker de retoriske appellformene for å fremme diskursene
om islam og muslimer.
For å best mulig svare på problemstillingene har jeg altså valgt å gjøre en kombinasjon av de
ulike analysemetodene. Jeg har kombinert diskursanalyse og retorisk analyse for å undersøke
hvordan de høyreradikale alternative mediene omtaler og fremstiller islam og muslimer på
sine nettsider og for å komme frem til temaer og diskurser jeg ser som fruktbare. Med
verktøyene fra diskursanalysen og de retoriske appellformene ethos, logos og pathos kan jeg i
tillegg undersøke hvordan diskursene fungerer for å fremme deres interesser og
virkelighetsbilder.

3.4.

Introduksjon til de alternative nettsidene

De alternative nettsidene jeg har valgt å undersøke i denne oppgaven er rights.no,
document.no og resett.no, og disse er de mest kjente alternative mediene i Norge, selv om
bruken generelt sett er marginal. I en undersøkelse om bruksmønstre av digitale nyheter svarte
7% av de spurte at de hadde brukt Resett den siste uken, 4 % hadde benyttet Document og 4%
hadde brukt Human Rights Service (Moe & Sakariassen, 2018). Disse alternative nettsidene,
som alle tilhører den ytre høyresiden, vokser derimot raskt i antall lesere og saker de
publiserer er ofte å se blant de mest delte sakene på sosiale medier (Brandtzæg, 2018).
3.4.1. Human Rights Service
Human Rights Service ble etablert som en organisasjon i 2001 og fungerer som en tenketank
og alternativ nyhetsside (Figenschou & Ihlebæk, 2019, s.1225). Nettsiden er blant Norges
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mest leste og voksende alternative medieside, med 740.000 besøk i januar 2020, fra 400.000 i
august 2019 (Similarweb, 2020a). Human Rights Service skriver at integrering og inkludering
for dem handler om at ”borgere av et fritt og moderne demokrati som Norge kjenner og
aksepterer en felles verdiplattform basert på demokratiets bærebjelker”. Deres arbeid handler
om ”innhenting av dokumentasjon, informasjon og analyse for å sette søkelys på ulike sider
av innvandrings-og integreringsfeltet”. Målet deres er at arbeidet deres skal ha en betydning
for fremtidig politikk og utløse mer forskning på feltet (Human Rights Service, 2019a).
Prinsippet om demokratiet står altså veldig sterkt hos HRS, som tidligere nevnt er et typisk
trekk blant høyreradikale alternative medier generelt. Ifølge HRS’ nettside er bærebjelkene i
vårt demokrati ”likeverd mellom mennesker uansett etnisk, nasjonal eller religiøs tilhørighet,
likestilling mellom kjønnene, religiøs frihet, ytringsfrihet, respekt for individets ukrenkelighet
og lojalitet til velferds-og nasjonalstaten” (Human Rights Service, 2019a). Som jeg vil gå
nærmere inn på i det første analysekapittelet er organisasjonen svært kritisk til islamsk
innflytelse på tross av deres proklamering av liberale og demokratiske verdier. HRS er omtalt
som på grensen til det som kan betegnes som den legitime offentlige sfære, noen ganger blir
de godtatt og invitert inn i mainstream offentlig debatt, mens de andre ganger blir avvist for å
være for radikal (Figenschou & Ihlebæk, 2019, s.1225)
HRS består av en fast informasjonsansvarlig og en daglig leder, og vi får en introduksjon av
begge på egne nettsider. Daglig leder Rita Karlsen er utdannet cand.paed fra UiO og har
erfaring som forsker og rådgiver (Human Rights Service, 2019b). Informasjonsansvarlig Hege
Storhaug har ifølge nettsiden jobbet som journalist og forfatter innenfor temaer som
innvandring, menneskerettigheter og kvinners status (Human Rights Service, 2019c).
Storhaug har skrevet ni bøker, den siste som kom ut i 2015 handler om islams inntog i Europa
og heter Islam – den 11.landeplage (Human Rights Service, 2019c). Boka er publisert
gjennom Document forlag5 og er med 41.000 solgte kopier Norges bestselgende bok på
temaet islam og muslimer. Forskning gjort på Storhaugs tekster (Bangstad & Helland, 2019,
s.2231) hevder at målet hennes er å ha innflytelse, utøve makt og endre meningene til
nordmenn, og hun er angivelig preget av en høyrevridd politikk som er rettet mot å etablere
diskursivt hegemoni i den offentlige sfære.

5

Forlag opprettet av Documents redaktør Hans Rustad.
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Innleggene på HRS er for det aller meste skrevet av Storhaug og Karlsen, med svært få
innslag av gjesteskribenter. Den gjennomgående stilen hos HRS er at hvert innlegg tar
utgangspunkt i en nyhet eller noe som er på dagsordenen, og de skriver sin mening om denne
saken. Innleggene er delt inn i forskjellige temaer og disse er: innvandring, islam,
kriminalitet, kvinner og likestilling, politikk, statistikk og ytringsfrihet.
HRS har de siste årene fått 1,8 millioner kr årlig i statsstøtte for å fremme integrering og
inkludering i Norge. Dette har blitt møtt med kritiske reaksjoner, for det meste fra den
politiske venstresiden (Kristiansen & Rønning, 2019). I tillegg til statsstøtte oppfordrer HRS
leserne sine til å bidra økonomisk ved å gi en ”gave”. De har på en egen side opprettet en
funksjon som er koblet til betalingstjenesten PayPal hvor man enkelt kan skrive seg opp for å
sende en ”månedlig” eller ”enkeltgave” (vedlegg 1). De opplyser også om at de er godkjent
som organisasjon hvor man kan kreve skattefradrag om man gir gave (Human Rights Service,
2019d).
3.4.2. Document
Document ble lansert i 2003 av redaktør Hans Rustad, og var det første journalistiske
nettstedet som brukte blogg som format. På deres ”om oss”-side6 står det en del informasjon
om hva de mener er problemene ved dagens norske samfunn, hva som er løsningene på
problemene, hva som er deres rolle i dette og deres mål og ambisjoner. De skriver også om
nettsidens historie, om annonsering, ledige stillinger, donasjoner, moderering av
kommentarer, og diverse sitater/utsagn om Document i media. Disse er av typen ”Document
har inntatt posisjon som høyresidas viktigste debattarenaer (Klassekampen 22.01.2014)” og
”få tester ytringsfriheten mer enn redaktør Hans Rustad og nettstedet Document.no (Gunnar
Stavrum 18.12.2013)” (Document, 2019a).
Document omtaler seg som ”et ledende nettsted for uavhengige og agendasettende nyheter,
politisk analyse og tankevekkende kommentarer skrevet spesielt for den nye generasjonen av
selvstendige og konservative tenkere”. De mener de er ”Norges største uavhengige
meningsbærer”, og forklarer deres raske vekst ved at flere innser at ”noe” er som det ikke
6

Jeg har hentet informasjon fra deres ”om oss”-side fra 18.desember 2019, men ser i ettertid
at denne har endret seg noe. Blant annet har redaksjonen blitt utvidet og Document har per
juni 2020 ni personer som arbeider og skriver for seg.
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burde være i samfunnet (Document, 2019a). På Documents forside har de oppdaterte lesertall,
som i løpet av min oppgaveskriving og overvåking av nettsiden endret seg fra 400.000
månedlige lesere i desember til over 700.000 månedlige lesere i mars (se vedlegg 2 og 3).
Analyseverktøy på internett viser at nettsiden i januar 2020 fikk 2,7 millioner besøk
(Similarweb, 2020b)
På Document hevdes det at det finnes en ”dominerende samfunnsagenda” og at mainstream
media ikke evner å si noe fornuftig om samfunnsendringene – uten at de går noe nærmere om
hva disse endringene gjelder. De setter derimot ”ord på dette, gjerne med hardtslående, ærlige
beskrivelser og analyser som svir. For det er mye som står på spill i dag og mange verdier
som er truet. Fornuften og friheten er to av dem” (Document, 2019a). Slike upresise og
generelle uttalelsene angående hva de anser som problemet i samfunnet og løsningen på det,
er typisk i retorikk på ytre høyre (Atton, 2006, s. 580). Nettsiden hevder videre at
opplysningens prinsipper, som fornuft, forstand, kunnskap, pålitelighet og verifiserbarhet, i
dag har forsvunnet og at ”meningskulturen” istedenfor er bygget på ”skiftende følelser” som
fører til en ”offentlighet styrt av irrasjonalitet”. Document er ifølge dem selv motgiften til alt
dette og vil være ”frihetens og fornuftens stemme som bryter ut av ekkokammeret og støyen”
(Document, 2019a). På tross av at Document forteller at de bryter ut av ekkokammeret kan de
ifølge forskning betegnes som akkurat det – et ekkokammer. Nettsiden er i stor grad preget av
enighet og konsensus om de samme synspunktene, spesielt i deres kritikk av islam, og slik
kan disse synspunktene også bli forsterket (Eide et al, 2013, s.188).
Documents redaksjon består av redaktør Hans Rustad, Hanne Tolg, Christian Skaug, Øyvind
Thuestad og Julie Dahle, og den eneste informasjonen vi får om disse er e-postadressene
deres. I tillegg til redaksjonen er mange av innleggene skrevet av gjesteskribenter som sender
inn sine artikler (med ekte navn eller pseudonym), og av nyhetsbyrået NTB. På Documents
”om oss”-side står det at ”enhver skribent som ønsker å publisere tekster på Document, kan
sende manuskripter til kontakt@document.no” (Document, 2019a). Nettsidens artikler er delt
inn i ulike kategorier som ”nytt”, ”sakset/fra hofta”, ”gjesteskribent” osv.
Redaktør Rustad har blitt omtalt som tidligere venstreradikal, og er nå selvproklamert ”kristen
konservativ” (Bangstad, 2016, s.244). Tidligere har Rustad vært redaksjonsassistent i VG og
journalist i Morgenbladet og NTB. Han startet sin politiske orientering på venstresiden og var
aktiv i Sosialistisk Ungdomsforbund, men har i senere tid uttalt at han med Document.no er
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ute etter å balansere det venstredominerte hegemoniet. Rustad har i tidligere intervjuer
argumentert for assimilering fremfor integrering av innvandrere. Han hevder også at
islamisering er en alvorlig trussel mot samfunnet fordi det er et altomfattende system som
gjennom sharia krever politisk makt for å bli realisert (Nordgaard, 2010). I tillegg til Rustad
er også Tolg og Skaug styremedlemmer (Proff, 2020).
Document fikk i tiden etter 22.juli 2011 kritikk på grunn av Breiviks aktive deltakelse på
siden, og det har blitt sagt å være en av hans favorittnettsider (Bangstad, 2016, s.243). Rustad
har i senere intervjuer advart mot å sammenkoble (deres) ord og (Breiviks) handling, og han
fikk i ettertid kritikk for å unngå nærmere refleksjon på hvorfor Breivik var så aktiv der.
Kritikere av nettsiden mente at Breiviks virkelighetsforståelse kan ha blitt styrket ved hjelp av
en offentlige sfære hvor hatretorikk har blitt legitimt og grensene for hatefulle utsagn har blitt
strukket mye de siste årene (Eide et al, 2013, s.191).
Document skriver at de gjerne mottar donasjoner, både månedlige og ”impulsive
engangsbeløp”. De forteller at om man ønsker å bidra og hjelpe nettsiden er ”pengedonasjoner
den sikreste måten for å sørge for at [de] kan fortsette med driften og vokse videre”, og man
velge mellom å overføre rett til en konto, betale med PayPal eller Vipps (Document, 2019a).
Document har også en link videre til en egen side med overskrift ”Document trenger din
støtte!” og oppfordringen om å gi månedlig støtte om ”du som leser vil ha tilgang til nyheter
og analyser som forteller en annen historie, som ikke gjør deg schizofren” (se vedlegg 4)
(Document, 2019b).
3.4.3. Resett
Resett ble lansert i 2017 og er i dag den største høyrevridde nettavisen med 7% av Norges
befolkning som leser ukentlig. Blant folk som befinner seg på den politiske høyresiden øker
dette tallet til 15% (Figenschou & Ihlebæk, 2019, s.1234). Ifølge nettsiden selv har de mer
enn 500.000 unike lesere månedlig, og ca. 80% av disse er over 45 år (Resett, 2019a). I løpet
av januar 2020 hadde nettsiden 3,5 millioner besøk, og dette har holdt seg stabilt de siste seks
månedene (Similarweb, 2020c).
Resett omtaler seg selv som en politisk uavhengig mediekanal som jobber for demokrati og
ytringsfrihet. ”[De] skal være kritiske til makt og kjempe for de som ikke så lett kommer til
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orde. Det innebærer også å kritisere og være et alternativ til de etablerte mediene” (Resett,
2019b). Med denne beskrivelsen kan vi se at den samme kritikken til mainstream media og
politikere gjør seg gjeldende, og i likhet med de andre nevnte alternative mediene står
demokratiske og liberale prinsipper sterkt.
På ”om oss”-siden får vi en introduksjon av alle elleve i redaksjonen, hvilke utdanninger,
erfaringer og interesser de har. Ansvarlig redaktør er Helge Lurås, og han er utdannet
siviløkonom i tillegg til cand.mag. med blant annet fagene sosiologi, idéhistorie og
sosialantropologi. Han har bakgrunn fra forsvaret, og har erfaring som analytiker, rådgiver,
leder og sikkerhetspolitisk kommentator (Resett, 2019b). I september 2019 søkte Lurås om
medlemskap i redaktørforeningen, og i februar året etter kom beslutningen om at han fikk
avvist søknaden sin for andre gang. Styret i redaktørforeningen mente at Lurås ikke oppfylte
foreningens kriterier, og at han ikke forholder seg til alminnelige publisistiske prinsipper.
Avvisningen på søknaden fra 2018 var på grunn av gjentatte og klare brudd på Vær Varsomplakaten, oppfordring til boikott av andre medier og tilbud om formidling av et pengebeløp til
et ønsket intervjuobjekt (NTB, 2020).
Resetts redaksjonssjef er Lars Akerhaug med journalistisk bakgrunn fra VG og Aftenposten,
og han har gitt ut flere bøker med temaet radikal islamisme. Resten av redaksjonen er
journalister og kommentatorer, de fleste med erfaring eller interesser innenfor politikk og IT
(Resett, 2019b). Resett tar også flittig i bruk gjesteskribenter. Noen av disse blir omtalt med
tilsynelatende ekte navn, mens andre er anonyme (for eksempel kun ”ekstremisten” eller
”adoptert”).
Resett opplyser om at de følger Vær Varsom-plakaten, Redaktørplakaten7 og ”Resettplakaten”. Sistnevnte er et sett med tolv regler/bud og viser hvilken rolle nettsiden har i
samfunnet og hva deres mål er. Flere av punktene viser hvordan Resett setter seg i opposisjon
til mainstream media og politikere, og at prinsipper om frihet, individet og demokratiet står
sterkt. Eksempler er: ”Resett skal være freidig og modig i møte med makt”, ”Resett skal ta
parti med ”mannen i gata” og gå imot makta når det trengs” og ”Resett skal kjempe for
7

Redaktørplakaten er et sett med redaktørers plikter og rettigheter, og er blitt til i samarbeid
mellom Norske Avisers Landsforbund og Norsk Redaktørforening (Pressens Faglige Utvalg,
2020a).
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demokrati og et liberalt samfunn basert på det beste i den vestlige kulturhistorien” (Resett,
2019c).
Resett mottar ikke statsstøtte, og de tjener heller ikke mye penger på reklame eller annonser,
da ”annonsører skremmes vekk av politiske aktivister”. De overlever på bidrag og donasjoner
fra lesere og oppmuntrer til å gi en pengegave. Også her kan man velge mellom månedlig
støtte eller enkeltbidrag via ulike betalingstjenester (Resett, 2019d). I tillegg til donasjoner
kan man kjøpe seg forskjellige ”Resett-abonnementer” for å støtte nettsiden (vedlegg 5).
Disse koster fra 1069kr årlig/99kr månedlig for vanlig abonnement til 5499kr årlig/509kr
månedlig for et VIP+ abonnement. Et slikt abonnement inkluderer opptil fem ukentlige
spesialartikler, tilgang til Resett-podcast, inngang til årlig Resett-ekskursjon, konferanse og en
”årlig overraskelse” (Resett, 2019e). Det gis ikke noe mer informasjon om hva ekskursjon,
konferanse eller overraskelse innebærer.
3.4.4. Høyreradikale alternative nettsider
Man skal være forsiktig med å definere HRS, Document og Resett som klart høyreradikale,
men det er likevel flere trekk som tyder på at de befinner seg på ytterste høyrefløy. Nettsidene
er klart kritiske til innvandring, islam og muslimer, og kan derfor plasseres på den politiske
eller ideologiske ytre høyresiden (Figenschou & Ihlebæk, 2019, s.1225). Med Muddes
definisjon av høyreradikalisme som fokuserer på at ikke-innfødte truer nasjonsstaten og at
samfunnet er delt opp i ”de rene menneskene” og ”den korrupte eliten” (2010, s.1173-1178),
og Rydgrens definisjon av begrepet som preget av anti-muslimske holdninger og kritikk til
styrende eliter (2007, s.244) kan Human Rights Service, Document og Resett plasseres innen
denne kategorien. En del av nettsidenes påstander om islam og muslimer kan også defineres
som islamofobe, med Gardells (2011) forståelse av begrepet.
Nettsidene står også for en etnisk eller kulturell nasjonalisme, og er preget av fremmedfrykt
og konspirasjonsteorier. Man kan hevde de valgte alternative mediene kan defineres med
begrepet ethno-traditional nationalism da de er klart innvandrings-og islamkritiske, men står
for liberale og demokratiske verdier og ikke vil utelukke innvandring helt eller ekskludere
minoriteter fra medlemskap (Kaufmann, 2019, s.435).
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Som tidligere nevnt representerer alternativ media en utfordring til mainstream medias
hegemoni, og disse tre nettsidene har også blitt omtalt som en opposisjon til Norges viktigste
mainstream aviser8 med deres tilstedeværelse i sosiale medier. På tross av at Human Rights
Service, Document og Resett er mye mindre både i inntekt og organisasjonsstørrelse,
tiltrekker de seg til sammen mer enn en tredjedel av all sosial medieaktivitet sammenlignet
med de store mainstream avisene (Raabe, 2018, s. 14).
Nettsidene kan brukes til å spre informasjon, opplyse folket og til å spre propaganda
(Haanshuus & Jupskås, 2017, s.149). De kan brukes for å spre informasjon videre på grunn av
deres kommentarfelt og delefunksjon, og artikler blir delt spesielt mye på sosiale medier.
Formålet med en ”spredningskanal” er å rekruttere flere lesere og formidle sidens ideer og
oppfatninger til personer utenfor det opprinnelige nettverket (Haanshuus & Jupskås, 2017,
s.149). Når nettsidene defineres som en spredningskanal kan man sterkere argumentere for at
de har mye makt i dagens samfunn, og at man ikke skal undervurdere deres samfunnsrolle.
Nettsidene jeg undersøker omtaler ikke seg selv som tilhørere av ytre høyre, og de tar heller
avstand fra begrepet. De fokuserer ifølge deres nettsider på integrering og demokrati (Human
Rights Service, 2019a), demokrati og ytringsfrihet (Resett, 2019b), og fornuft og frihet
(Document, 2019a). Likevel velger jeg i denne oppgaven å plassere disse nettsidene på
ytterste høyrefløy (spesifikt som høyreradikale og som nasjonalister) da de faller innunder
kjennetegnene for disse retningene. Annen forskning som undersøker de samme nettstedene
plasserer dem også på ytterste høyrefløy (se blant annet Raabe, 2018, s.14; Figenschou &
Ihlebæk, 2019; Gule, 2018, s.247).

3.5.

Utvalg og datainnsamling

Tekstene i datamaterialet mitt er basert på følgende kriterier: ideologi, medieform, spesifikke
søkeord og begrensning i tid. For det første befinner de valgte nettsidene seg, ideologisk sett,
på ytre høyre. Det betyr at de er preget av ekskluderende nasjonalisme, og
konspirasjonsteorier og fremmedfrykt står sterkt. Det neste kriteriet mitt er medieform og
datamaterialet mitt i dette prosjektet består av artikler og tekster fra de alternative nettsidene

8

Norges største og viktigste mainstream aviser er Aftenposten, VG, Dagbladet, Dagens
Næringsliv og Bergens Tidende (Raabe, 2018, s.6).
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Human Rights Service, Document og Resett. For å videre begrense datautvalget og svare på
problemstillingen valgte jeg å fokusere på ord og temaer som omhandler innvandring, islam,
terror og Manshaus. Jeg har også valgt å begrense datamaterialet mitt til tidsrommet mellom
10.august og 17.august 2019, altså dagen for moskéskytingen og uken etter dette. Med
bakgrunn i disse fire utvalgskriteriene vil jeg få innsyn i hva som kjennetegner Human Rights
Service, Documents og Resetts diskurser angående islam, muslimer og moskéskytteren
Manshaus, i uken etter angrepet.
Jeg valgte å hente datamaterialet mitt fra mediearkivet Atekst/Retriever. Her er det lett tilgang
til alle tre nettavisene, jeg har mulighet til å velge tidsperiode jeg skal fokusere på og jeg kan
bruke søkeord for å enklere finne relevante artikler og tekster. Etter mye prøving og feiling
(og flere forsøk på å begrense datautvalget mitt) kom jeg frem til at jeg skal utelukke alle
artikler som er skrevet av NTB. Norsk Telegrambyrå er som navnet indikerer norsk presses
sentrale nyhets- og bildebyrå, og selger nyheter og informasjon videre til betalende kunder
(Solheim, 2019). NTB har ikke en konkret og tydelig avsender, og på artikler som er skrevet
av byrået står det kun NTB som forfatter/journalist. De skriver i tillegg kun rene
nyhetsartikler, mens jeg fokuserer på kommentarer og meningsartikler, og hva disse
nettsidene forteller om nyhetene, ikke nyhetene i seg selv. NTB har i tillegg blitt offentlig
kritisert av Documents egen redaksjon for å være ”ekstremt innvandringsvennlig” og for å
aktivt fremme innvandring (Sørheim, 2019). På grunn av NTB ”anonyme form” uten
avsender velger jeg å utelukke disse artiklene fordi jeg regner med at artiklene med konkret
avsender har tydeligere diskurser på de alternative nettsidene.
Etter en del utprøving og spesifisering av søkeord i Atekst, kom jeg til slutt frem til seks
søkeord jeg ville bruke for å finne datamaterialet mitt. Søkeordene jeg brukte er innvandr*,
muslim*, islam*, høyre*, terror* og manshaus. Med søkeordene vil jeg få opp artikler som
omhandler disse temaene, og jeg får mulighet til å undersøke hvilke diskurser de alternative
nettsidene tar i bruk for å omtale dem. I ”utforskningsfasen” prøvde jeg i tillegg å legge til
søkeord som venstre*, utlending* og utenlandsk*, men det dukket ikke opp noe nytt eller
relevant materiale så jeg sa meg ferdig med utvalgsprosessen.
Etter nærmere gjennomgang av utvalget og utforsking på Atekst så jeg at det er flere
interessante og relevante artikler som ikke har kommet med i utvalget mitt. Dette var nok
fordi jeg valgte å søke uten ordet ”NTB” og flere av artiklene bruker bilder fra NTB Scanpix,
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og har derfor dette ordet med i artikkelen. Jeg gjorde dermed søket på nytt (uten å utelate
søkeordet) og gikk gjennom alle artiklene manuelt med de samme kriteriene om at teksten må
inneholde minst ett søkeord, være publisert i det gitte tidsrommet og den skal ikke ha NTB
som forfatter.
På tross av søkeordene og begrensingene mine ble det empiriske utvalget veldig stort og jeg
måtte gjøre flere avgrensninger. Jeg gikk gjennom utvalget nøye og vurderte hver enkelt
artikkel om den var relevant for problemstillingen, og fjernet deretter de som ikke var det.
Flere artikler ble fjernet i denne prosessen fordi de ikke hadde relevant innhold, men
reklamerte for Hege Storhaugs bok Islam – den 11.landeplage. Disse artiklene befant seg på
Documents nettside, og kom opp i resultatlisten i Atekst på grunn av søkeordet islam. Et par
artikler måtte også fjernes fordi de var helt irrelevante for min oppgave (for eksempel to
artikler om kunstbilder og utbroderinger om disse). Disse artiklene har kommet opp i
søkeresultatet i Atekst på grunn av setninger som ”til høyre [i bildet] ser vi møllen” osv. Jeg
måtte i tillegg utelate tre artikler fra Resett fordi disse var forbeholdt lesere med abonnement.
Jeg kunne selvfølgelig skaffet meg abonnement og tilgang til disse artiklene, da de virker
interessante og relevante for min problemstillingen. Jeg valgte likevel å ikke gjøre det fordi
dette prosjektet tar høyde for at artiklene og tekstene ligger offentlig og tilgjengelig for alle
med internettilgang. Hadde jeg da skaffet meg tilgang til låste artikler hadde noe av poenget
blitt borte.
Etter mye arbeid med Atekst og utvelging av datamateriale gikk jeg fra et utvalg på over 100
til 73 artikler til sammen, fordelt på de tre alternative nettsidene: 38 fra Resett, 27 fra
Document og 8 fra Human Rights Service (se vedlegg 6 for oversikt over alle artiklene).
Sistnevnte publiserer ikke innlegg like ofte som de to foregående og har derfor et færre antall
artikler med. Videre i analysen skal jeg ikke fokusere nærmere fra hvilken nettside utsagn og
uttrykk kommer fra, da dette ikke er spesielt relevant for problemstillingen og siden
nettsidene gjennomgående har de samme virkelighetsbildene og diskursene om islam og
muslimer. Jeg regner derfor alle de tre nettsidene som likeverdige slik sett.
3.5.1. Nvivo
Etter tips fra veileder bestemte jeg meg tidlig for å bruke Nvivo i videre arbeid og analyser av
tekstmaterialet mitt. Nvivo er et dataprogram som kan hjelpe til med å organisere, analysere
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og gi innsyn i ustrukturerte eller kvalitative data. Programmet gjør arbeidet med kvalitative
data mindre tidkrevende, lettere å administrere og navigere, og gir tilgang på verktøy for å
klassifisere, sortere og arrangere informasjon (Alfasoft, 2019). Det var derimot en tidkrevende
prosess å få lagt inn de valgte tekstene mine i Nvivo. Jeg måtte gå inn på hver enkelt artikkel
og enten lagre nettsiden som PDF, eller kopiere til Word, og deretter legge de inn i
dataprogrammet.
Etter at jeg var ferdig med den noe kompliserte datainnsamlingsprosessen var derimot Nvivo
til stor hjelp i det videre arbeidet mitt. Hjelpsomme snarveier som ”frequency query” og ”text
search query” gjorde arbeidet lettere. ”Frequency query” hjalp meg å identifisere nøkkelord i
tekstene mine. Den viser altså hvilke ord som er mest gjentakende i alle artiklene jeg har
valgt, og temaer som går igjen blir da lette å identifisere. ”Text search query” hjalp meg
derimot til å finne alle forekomster av et valgt ord eller uttrykk i mine tekster. I tillegg til
disse snarveiene er dataprogrammet skapt for kvalitative kilder, så det finnes mange flere
hjelpemidler som gjør arbeidet med koding og analyser lettere. Jeg brukte Nvivo til å kode alt
datamaterialet mitt, og det hjalp stort å ha oversikt over alle koder og temaer digitalt.

3.6.

Koding og videre arbeid med datamaterialet

I kodearbeidet hentet jeg inspirasjon fra stegvis-deduktiv induktiv metode hvor man starter
med generering og deretter bearbeiding av empirisk data (Tjora, 2012, s.179). I mitt tilfelle
gjorde jeg lite bearbeiding av data da jeg ikke trengte å transkribere eller renskrive noen av
tekstene jeg skulle analysere, for tekstene i helhet var analysedataene mine. Tjoras stegvisdeduktiv induktiv metode bygger på prinsipper fra grounded theory og han anbefaler å jobbe
nært opp til empirien og tekstnær koding av data. Man starter da med første
analysedatadokument og oppretter koder, altså ord og uttrykk som beskriver et avsnitt eller
utsnitt av datamaterialet. Deretter går man videre til neste dokument og fortsetter med de
samme opprettede kodene fra første dokument og lager nye der det trengs. Slik fortsetter man
til hele materialet er kodet og man får en liste med koder som er generert induktivt med
utgangspunkt i analysedataene (Tjora, 2012, s.179).
Min tilnærming til kodearbeidet kan ses som en kombinasjon av Tjoras metode og abduktiv
koding. Generelt kodet jeg tekstnært ut fra empirien, men noen ganger kodet jeg også utdrag
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fra datamaterialet mitt med henvisning til større temaer. Eksempler på dette er at jeg kodet et
utdrag som pathos da jeg så at nettsidene appellerte til lesernes følelser, eller offerrolle da jeg
mente at skribenten satte seg selv i en offerrolle. Min metode for kodifisering var ikke helt
tekstnær da jeg visste jeg skulle fokusere litt ekstra på nettsidenes omtale av muslimer og
islam for å kunne svare på problemstillingen. Ut over dette hadde jeg en åpen innstilling til
tekstene og kodearbeidet, noe som selvfølgelig er svært viktig i all forskning. Jeg var åpen for
at mulige positive fremstillinger og diskurser om islam og muslimer kunne være til stede, selv
om studieobjektene mine er kjent for å være innvandrings-og islamkritiske. En forutinntatt
eller lukket holdning til materialet kunne ha fått meg til å unngå å se viktige temaer og koder.
Jeg kodet artiklene stort sett med henvisning til selve utdraget, og noen ganger med bredere
kategoriseringskoder da jeg gjenkjente dette umiddelbart. Utsnitt fra tekstene kunne også ha
flere koder som senere ble inndelt i ulike kategorier.
I første runde med kodearbeid kodet jeg tekstene direkte i Nvivo og la samtidig kodene i et
Word-dokument med utdrag og forklaring på noen av dem. Jeg brukte for det meste Nvivo
som hjelpemiddel for å ha oversikt over datamaterialet mitt på ett sted og for å lettere kunne
gå tilbake til kodene og tekstene de tilhørte om jeg hadde behov for det. Etter første runde
med koding begynte jeg å se hvilke koder og temaer som gikk igjen, og jeg jobbet
hovedsakelig videre med dette Word-dokumentet og grupperte kodene i temaer som jeg så
som fruktbare. Dette Word-dokumentet bestod av 30 sider med kategoriserte koder og utdrag
fra tekstene som forklaring og utdypning av disse, altså en kodestrukturert empiri med
kobling mellom kodesett og analysedatautdrag (Tjora, 2012, s.184). I andre runde med
kodearbeid leste jeg gjennom materialet i Word-dokumentet på nytt og fylte på med koder og
utdrag fra tekstene som jeg hadde gått glipp av i første runde, og som kanskje hadde blitt
relevant etter at jeg hadde kommet frem til mulige temaer og kategorier. Dette gjorde jeg til
jeg ikke fikk noe mer eller ny informasjon fra dataene mine, og materialet var mettet.
Et eksempel på hvordan jeg kodet og videre arbeidet med kodene for å komme frem til temaer
kan forklares med utdrag fra en artikkel fra Document:
Av en eller annen grunn er islam topp interessant stoff for det meste av pressefolk,
politikere og diverse samfunnsynsere. Stort sett handler denne nokså underlige interessen
om å vise mest mulig velvilje, respekt, ja, i mange tilfeller utilslørt entusiasme. Det er til
dels snakk om ren hyllest. (Kristiansen, 2019)
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Dette utdraget ble kodet med flere koder, og en av disse var ”entusiasme for islam”. Selve
koden og utdraget ble senere plassert sammen med andre utdrag med lignende retorikk og
diskurser. Dette utdraget, og mange flere, ble en del av kategorien ”underdanighet og
entusiasme for islam” (kategorien fikk tilfeldigvis samme navn som selve koden), og er en del
av delkapittel ”konspirasjonsteorier om norske eliter”.

3.7.

Analysen

Datamaterialet mitt inneholder både nyhetsartikler og innlegg som går under kategorien
”meninger” og ”kommentarer”. Jeg fokuserer som nevnt ekstra på menings-og
kommentarartikler og grunnen til dette er forestillingen om at nettsidenes virkelighetsbilder,
holdninger og diskurser kommer tydeligere frem i denne typen innlegg, enn i nyhetsartikler
som ikke har en tydelig avsender og diskursene derfor er forkledd som nøytrale og objektive.
Gjennom grundig arbeid med datamaterialet og analysen ser jeg at det er et par temaer som
går igjen i de forskjellige artiklene og som blir grunnlaget for å svare på problemstillingene
mine. Det er derimot ikke rart at det er noen spesifikke temaer som går igjen da jeg tross alt
har brukt et knippe søkeord for å finne frem til datamaterialet mitt (innvandr*, muslim*,
islam*, høyre*, terror* og manshaus). Utvalget består da forståelig nok av tekster og artikler
som handler om disse søkeordene. Likevel er det flere interessante ting som dukket opp
underveis i analysearbeidet, og som ble viktige når jeg skulle svare på problemstillingen.
Nettsidenes kritiske blikk på mainstream media og politikere, og konspirasjonsteorier rundt
dette er en stor del av analysekapitlene, uten at dette var en del av søkeordene. Nettsidenes
bruk av retoriske virkemidler og appellformer syntes jeg var interessant og noe jeg ikke hadde
forventet, og jeg ville derfor revidere problemstillingen til å inneholde retoriske appellformer.
I analysearbeidet kom det frem at Resett, Document og Human Rights Service er islam- og
muslimkritiske og de skaper et uniformt negativt bilde av islam og muslimer. Nettstedene er
også preget av konspirasjonsteorier om muslimer, men også om norske eliter deriblant
mainstream media og politikere. Det finnes lite av brudd eller opposisjonelle diskurser i mitt
empiriske materiale. Jeg har derimot ikke utelatt noen temaer eller tekster fra analysen for å
kunne komme frem til et uniform bilde av disse nettsidenes diskurser og virkelighetsbilder.

35

Alle 73 tekstene fra utvalget var med i analysearbeidet, selv om jeg ikke har med eksempler
og utdrag fra disse i selve analysekapitlene.
Human Rights Service, Document og Resett tar ofte i bruk utsagn, intervjuer og innlegg
skrevet eller sagt av andre som ikke skriver eller arbeider for dem. Jeg skal i analysen ikke
skille mellom påstander som kommer direkte fra skribenter som jobber for disse nettsidene,
eller som kommer fra kilder de viser til da jeg regner disse som likeverdige. Intervjuer, utsagn
og henvisninger til andre kilder med lignende virkelighetsbilder og retorikk er en stor del av
nettsidenes innhold og jeg mener disse like mye viser virkelighetsbildene og diskursene til de
valgte alternative mediene. De har tatt et aktivt valg i å ha dette med på sin nettside, og de
motsier eller argumenterer heller ikke imot holdningene som kommer frem. På tross av at
utsagnene ikke kommer direkte fra journalistene og skribentene som jobber for HRS,
Document og Resett, går jeg ut i fra at nettsidene har valgt å ha dem med av en grunn. Disse
sekundærkildene er en viktig og stor del av innholdet, og skribentene gir også uttrykk for å
være enig i en del av de kritiske holdningene som kommer fra disse kildene. Et eksempel på
dette er når en skribent tar utgangspunkt i en kronikk skrevet av FrPs Jon Helgheim med
temaene islamkritikk og ytringsfrihet, og deretter kommenterer og sier seg enig i påstandene
hans (Thuestad, 2019a).
Gjennom arbeidet med kodifisering, strukturering og analysering kom jeg til slutt frem til tre
hoveddiskurser, hver av disse med flere underdiskurser og -kategorier, som skal svare på
problemstillingene mine. De to første har jeg kalt ”islamofobe diskurser” og ”konspiratoriske
diskurser” og handler om hvordan HRS, Document og Resett omtaler islam og muslimer, og
den norske eliten. Den siste hoveddiskursen handler om hvordan nettsidene omtaler og
fremstiller moskéangrepet 10.august 2019 og Philip Manshaus. Gjennomgående i
analysekapitlene skal jeg ta for meg hvordan disse diskursene blir fremmet ved bruk av de
retoriske virkemidlene ethos, logos og pathos.

3.8.

Studiens kvalitet

I dette delkapittelet skal jeg ta for meg forskningsprinsippene reliabilitet, validitet og
generaliserbarhet. Med reliabilitet menes graden av konsistens og troverdighet i målinger og
for å øke dette er det viktig med gjennomsiktighet og dokumentasjon av forskningsprosessen.
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Det handler om hvorvidt et resultat kan reproduseres på andre tidspunkter av andre forskere,
altså om man får det samme resultatet med den samme metoden, men på andre tidspunkter og
av andre aktører (Kvale & Brinkmann, 2015, s.276). Kvalitativ forskning er bedre egnet til
deskriptive beskrivelser og tolkninger enn fremstilling av data i form av tall og
kvantifiseringer, og reliabilitet blir derfor vanskeligere å måle i kvalitative undersøkelser.
Målet er heller å komme frem til en autentisk forståelse av menneskers erfaringer (Silverman,
2001b, s.33; Silverman, 2001a, s.12-13). I min oppgave bruker jeg sekundærlitteratur og
nivået av reliabilitet blir forsterket sammenlignet med studier hvor intervjuer er kilden til data,
og hvor mye av innholdet kan forsvinne på grunn av misoppfattelser, språkbarrierer og ulike
transkriberingsmetoder. I tillegg har jeg i dette kapittelet detaljert tatt for meg hvilke
metodologiske valg jeg har gjort, noe som også bidrar til økt pålitelighet og reliabilitet.
Validitet handler i samfunnsvitenskapene om hvorvidt en metode faktisk undersøker det den
er ment å undersøke. Med denne oppfatningen av begrepet kan kvalitativ forskning i
prinsippet gi gyldig, vitenskapelig kunnskap. For å sikre validiteten skal forskeren ha et
kritisk syn på sine fortolkninger, uttrykke sitt perspektiv på emnet som studeres og hva som
utøves for å motvirke en selektiv forståelse og skjev fortolkning (Kvale & Brinkmann, 2015,
s.276, 279). Om forskeren ikke forsøker å analysere motstridende data kan dette minke
validiteten til forskningen. Noen ganger tviler man på validiteten til en forklaring fordi
forskeren ikke har gjort noen forsøk på å ta motstridende forklaringer i betraktning
(Silverman, 2001b, s.34). Et åpent perspektiv i møte med temaet kan også forhindre at
utvalget av tekster blir skjevt og tolkningen av innholdet blir ensidig. Det er viktig at
forskeren ikke bare konsentrerer seg om tekster som er typiske for de etablerte kategoriene,
men også legger vekt på å finne tekster som avviker fra disse (Grønmo, 2004, s.192).
I oppgaven min har jeg som nevnt valgt å inkludere hele datamaterialet i selve analysen, og
ikke bare tekster som er typiske for de temaene jeg har kommet frem til. Det var derimot lite
av avvikende eller motstridene tekster, og det er grunnen til at jeg ikke har lagt vekt på dette. I
analysekapittelet har jeg også valgt å inkludere mange utdrag og sitater fra datamaterialet for
å øke validiteten i oppgaven. Dette gjør at leseren kan komme nærmere råmaterialet og få et
nærmere innblikk i selve empirien. Jeg bruker i tillegg til datamaterialet mye tidligere
forskning angående temaet og studieobjektene for å støtte opp under funnene mine i analysen.
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Generaliserbarhet handler om studien er gyldig utover akkurat det som er studert, altså om
dens relevans utover området den ble gjennomført. Statistisk generalisering er kun mulig med
et representativt utvalg og tallrike data, og er derfor ikke et mål i kvalitativ metode (Blaikie &
Priest, 2019, s.212). Prinsippet om statistisk generalisering er ikke relevant i min
undersøkelse, og det er heller ikke målet. Det er derimot interessant å undersøke om funnene i
min studie kan ha en overføringsverdi på samme område og tema i en forskjellig tid eller med
forskjellige studieobjekter. Dette er i tråd med Kvales begrep om analytisk generalisering,
hvor funnene fra én studie kan brukes som indikasjon på hva som vil skje i en annen situasjon
(Tjora, 2017, s.3). Det at funnene i min studie samsvarer med forskning gjort på samme felt
tyder på at mine funn faktisk har en overføringsverdi. Ved å analysere høyrevridde alternative
mediers retorikk og diskurser angående islam og muslimer kan dette gi større innsikt i
alternative medier, islamkritikk og hvordan disse mediene tar i bruk retoriske virkemidler i sin
fremstilling av islam og muslimer på sine nettsider.

3.9.

Etiske betraktninger

I forskning generelt er det viktig å reflektere over og redegjøre for hvordan egne verdier og
holdninger kan påvirke valg av tema, datakilder og tolkninger. Redelighet og
gjennomsiktighet i dokumentasjon, konsistens i argumentasjon, upartiskhet og åpenhet i
vurderinger er felles forskningsetiske forpliktelser, uavhengig av vitenskapsteoretisk posisjon
og faglig tilnærming (NESH, 2016, s.10). I samfunnsvitenskapelig forskning på og med
mennesker handler det i hovedsak om å sikre deltakelsenes verdighet og integritet. Når man
driver med forskning på internett er det derimot fire faktorer som er spesielt relevante i en
forskningsetisk vurdering og disse er ytringens offentlighet, informasjonens sensitivitet, de
berørtes sårbarhet, og forskningens interaksjon og konsekvenser (NESH, 2019, s.5). Unntak
fra hovedregelen, som er at man skal informere forskningsdeltakerne og innhente samtykke,
gjelder blant annet ved observasjon på åpne arenaer og forskning på offentlige personer. Slike
åpne arenaer kan være nettaviser og nettsider, og her kan forskeren fritt benytte informasjon
som er hentet fra redaktørstyrte medier. Personer som intervjues og/eller omtales i slike
medier må regne med at offentliggjort informasjon kan bli gjenstand for forskning (NESH,
2019, s.9, 11).
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Selv om datamaterialet mitt består av artikler fra offentlig tilgjengelige nettsider, og de derfor
er åpent å forske på, gjør oppgavens tematikk at jeg beveger meg inn på et politisert og etisk
utfordrende felt, og om man lar seg påvirke av materialet kan dette sette forskningsetikken på
prøve (Jakobsen, 2011b). I forskning generelt er det et gjennomgående trekk at man skal
strebe etter å være objektiv og legge egne premisser åpent og saklig frem, ellers er det ikke
forskning i det hele tatt (Forskning.no, 2009). I denne oppgaven har jeg valgt å gjøre en
diskursanalyse og dette hviler som tidligere nevnt på en sosialkonstruksjonistisk tilnærming,
noe som tilsier at det ikke finnes objektive og nøytrale diskurser. All diskurs er sosialt
konstruert og diskursene som kommer frem i min oppgave er bare noen få av mange som
finnes om islam og muslimer i verden generelt, og på nettsidene Human Rights Service,
Document og Resett spesielt.
Det kan være etiske og personvernmessige utfordringer med innsamling av data som berører
personer, og særlig knyttet til data fra internett. Det kan også være vanskelig å forske på ytre
høyre uten å på en eller måte forske på menneskene som knyttes til dette feltet ettersom
mange er aktivister eller ledere av slike grupper. Mange av disse deltar i den offentlige
debatten og kan slik tolkes som at de ønsker å stå for sine sterke meninger (Bjørgo, 2018, s.
21). Dette, i tillegg til det faktum at datamaterialet mitt kommer fra nettsider som personene
har offentliggjort selv, er grunnene til at personvernulempen vurderes som relativt lav av
Norsk Senter for Forskningsdata og at jeg i denne oppgaven kan navngi skribentene på de
ulike nettsidene (se vedlegg 7 for godkjennelse av forskningsprosjekt).
Avslutningsvis kan jeg nevne at Jupskås i et intervju oppfordrer forskere til å forsøke å stille
seg mer åpne og nysgjerrige overfor ekstreme politiske grupper, og at vi bør ”legge egne
synspunkter og følelser til side” når vi går inn som forskere i slike miljøer (Jakobsen, 2011a).
Selv om åpenhet er et ideal i forskning, og studieobjektene mine tar avstand fra begreper som
”islamofobi” har jeg likevel valgt å definere noen av påstandene deres som akkurat det.
Grunnen til at jeg hevder nettsidene har tidvis islamofobisk innhold er at påstandene deres
samsvarer med tidligere forskning og teori om islamofobiske ytringer, og i en kritisk
diskursanalyse er fokuset på hva som er galt i et samfunn, altså det har et normativt element
(Fairclough, 2010, s.7).
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4. Islamofobe diskurser
Det første analysekapittelet er ”islamofobe diskurser” og handler generelt om sterk islam- og
muslimkritikk. I dette temaet er det fem undertemaer. Det første har jeg kalt ”negative trekk
ved islam” og handler om at nettsidene fremstiller muslimer som voldelige og islam som en
religion preget av hat og intoleranse. Det andre undertemaet er ”legitim islamkritikk” og
handler om at Human Rights Service, Document og Resett hevder de ikke bedriver islamofobi
eller muslimhat, men at de rett og slett kun er kritiske og stiller spørsmål til religionen. I
denne kategorien ser man også at islam blir kritisert i form av å være en ideologi og ikke en
religion. Det tredje undertemaet har jeg kalt ”islamofobi i demokratiets ånd” og handler om at
det er for demokratiets beste å være kritisk til islam og muslimer. Islam og det norske
velferdssamfunnet og demokratiet er for de alternative nettsidene ikke forenlige. Det fjerde
undertemaet er ”falsk islamofobi” og handler om at nettsidene gir et bilde av at det ikke finnes
noe islamofobi eller muslimhat i det norske samfunnet, og all snakk om muslim- og islamhat i
samfunnet rett og slett er falsk. Det siste undertemaet heter ”islamofobe konspirasjonsteorier”
og handler om at nettstedene er preget av Eurabia-teorien og fremstillinger av islam som
skadelig for Norge, de norske verdiene og den norske kulturen.
Det er en fin grense mellom legitim religionskritikk og islamofobe ytringer. Ingen religion er
fritatt kritikk, og religionskritikk har vært en naturlig del av samfunnsdebatten siden antikkens
tid. Islamofobe ytringer er derimot en mer ekstrem versjon kun rettet mot islam, og blir brukt
om anti-muslimske fordommer, hatretorikk og propaganda. Det kan være basert både på
forestillinger om islam som religion og på forestillinger om muslimer som kulturell og etnisk
gruppe (Strømmen, 2019). Dette analysekapittelet har jeg valgt å kalle ”islamofobe diskurser”
da jeg klassifiserer en del av utsagnene deres som nettopp islamofobe. Gardell mener at man
krysser skillet mellom legitim religionskritikk og islamofobi i det man forklarer alt en muslim
gjør med henvisning til islam og alle andre faktorer er uvesentlige. Islamofobe ytringer
handler om forestillinger om hvordan muslimer er og at denne gruppen deler visse negative
egenskaper (Gardell, 2011, s.18-19), og min analyse viser at nettsidene tar i bruk retorikk som
kan defineres som islamofobisk.

4.1.

Negative trekk ved islam
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4.1.1. ”Den voldelige muslimen”
Den første kategorien i dette delkapittelet tar for seg diskursen om at muslimer blir fremstilt
som iboende aggressive og voldelige. Muslimer blir omtalt som voldelige ved å vise til
enkelthendelser som har skjedd i Norge og internasjonalt, og ved å henvise til islam i en større
kontekst. Med dette mener jeg ord og handlinger fra islamske predikanter, moskeer og IS som
kan knyttes til at religionen i seg selv er aggressiv og voldelig.
Ord og uttrykk som ”hverdagsterror” og ”vold og kriminalitet florerer i gatene” bygger opp
under forestillingen om at vold fra muslimer er et stort problem i dagens norske samfunn. De
alternative nettsidene omtaler muslimer som spesielt voldelige, og kommer med flere
eksempler som ”beviser” dette. De er enige i at det kanskje ikke har vært direkte islamsk
terror i Norge, om man ser bort i fra ”hverdagsterroren” som blir omtalt slik:
Eksempelvis den terroren som gjør at man ikke legger an på en muslimsk pike med samme
sorgløshet som en annen pike, eller man ikke prøver seg på konfliktløsning overfor muslimske
klanmedlemmer på samme måte som man gjør med kronisk norske. (Skaug, 2019a)

Skribenten utdyper at muslimene kanskje ikke har gått til angrep med ”sprengstoff,
skytevåpen eller kjøretøy i Norge, slik vi har sett i mange europeiske byer”, men det har
ifølge dem vært nære på ved flere anledninger. ”Kriminalitet fra muslimers side har en smak
av terror” står det videre, og her viser skribenten til ”bombeforsøket” på Grønland i 2017,
drapet på Håvard Pedersen i 2018 og knivstikkingen av en tilfeldig kvinne på en Kiwi-butikk
i 2019 (Skaug, 2019a). En annen artikkel handler om en fotballspiller som har påført en
motspiller et dobbelt kjevebrudd, og skribenten forklarer dette med ”en bakgrunn i en
voldskultur uten sperrer” og at han derfor er en ”fare [...] for det norske samfunnet!” (Dent,
2019). Dette samsvarer med forskning gjort på islamkritiske grupper som finner at muslimer
stereotypisk blir fremstilt som en voldelig folkegruppe og at islam er årsaken til all terror
(Haanshuus & Jupskås, 2017, s.158).
I tillegg til å vise til konkrete hendelser som kan fungere som ”bevis” for at muslimer og
islam er både aggressive og voldelige kommer nettavisene også med en mer generell retorikk
om ”vold i Norden og Europa”, ”sharialover som kommer til å dukke opp” (Jenssen, 2019),
og at ”deres sønner forgriper seg på våre jenter og slår våre gutter” (Rustad, 2019a) uten å
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vise til statistikk eller spesifikke handlinger. Slike vage påstander omtaler også Wodak i sine
analyser hvor hun finner at negative opplevelser blir fremstilt som ubestridelige ”fakta” uten
at noen spesifikke hendelser blir nevnt (2015, s. 6). På nettsidene blir islam og dens tilhengere
omtalt som en ustyrlig og kriminell gjeng som ”flere nordmenn er blitt skeptiske til, og det
med god grunn”:
Hvem er det hovedsakelig som renner rundt på gater og torg å lager kvalme kveld- og nattestid
i våre byer, som fyrer opp biler over hele Europa, som truer politi-, brannmenn og
ambulansepersonell, som kaster bomber og granater gatelangs? Hvem er det som er mest
involvert i gjengoppgjør og terror, som skyter og dreper vanlige borgere? Hvem er det som
gruppe generelt som har store problemer med å innordne seg i Vesten, og hvilke
minoritetsgrupper er overrepresentert i kriminalitetsstatistikkene? Det er personer med opphav
i én religion som stikker seg ut. (Afsar, 2019)

Disse eksemplene handler spesielt om vold og kriminalitet i Norge, men det blir i tillegg
skrevet om drap og kriminelle hendelser i utlandet for å bygge opp under forestillingen om
voldelige muslimer. Det er mulig skribentene må hente nyhetsstoff fra utlandet fordi det tross
alt ikke har skjedd så mange voldelige og brutale hendelser i Norge. På Resett kan vi lese om
to jenter som har mottatt dødstrusler for å ha vist seg på marokkansk TV i shorts. En
marokkansk lærer skal ha uttalt at ”jentene måtte bli drept”, at ”hodene deres [burde] kuttes
av slik at ingen lenger tør å utfordre [deres] religions læresetninger”, og at man burde ”gi en
lærepenge til de som ikke respekterer [deres] muslimske tro” (Akerhaug, 2019a). Religionen
blir også beskrevet som spesielt voldelig i en artikkel om en mann som knivstakk flere
mennesker mens han ”sprang rundt i gatene og ropte «allahu akbar»”. Samme mann hadde
allerede drept en prostituert på en ”ondskapsfull og vanvittig måte” (Karlsen, 2019a), og
ordlyden antyder her at religionen og dens tilhengere er spesielt aggressive og ondskapsfulle.
Utsagn og uttrykk som handler om vold og aggresjon fra islam i en større kontekst er også
kodet inn i denne kategorien. Med dette mener jeg handlinger og utsagn som kan knyttes til
en forestilling om at religionen i seg selv er barbarisk. I en artikkel fra HRS kan vi lese om en
muslimsk predikant som i Danmark i 2017 snakket på vegne av religionen:
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[...] Abu Anas tordnet i en moské på Nørrebro mot vestlige politikere og jøder, og oppfordret
indirekte til væpnet kamp mot dem: «Hvem vil stoppe dem? Hvem vil skjære av deres
hender?», spurte han fra talerstolen, og svarte selv: Det vil unge muslimer. (Karlsen, 2019b)

I dette utdraget forteller predikanten at muslimer vil skjære av hendene til vestlige politikere
og jøder, bare med bakgrunn i deres tilhørighet til religionen. I en annen artikkel forteller
skribenten at tilhengerne av den sentrale og radikale moskeen Tawfiiq Islamic Center i Oslo
mener at ”AIDS skyldes homofile, og at de bør piskes eller steines som straff” (Derraz,
2019a). Den samme type retorikken kan vi lese om salafistene i Islam Net (salafist-muslimsk
organisasjon i Norge) ”som synes steining og andre former for henrettelser av dem de ikke
liker, er hellig og helt grei skuring” (Storhaug, 2019a). Også IS blir trukket frem i denne
forbindelsen. Vi får fortalt om ”hvilke bestialske handlinger som er begått i regi av IS”, og om
en radikalisert norsk-somalier som var med på å drepe 67 mennesker i Kenya. De hadde
”forsøkt å skille ut ekte muslimer gjennom «kunnskapsspørsmål» om Islam for å spare deres
liv hvis svarene var tilfredsstillende” (Anonym psykolog, 2019).
4.1.2. Islamske verdier: Hat, intoleranse og rasisme
Den neste kategorien handler om religionens og dens tilhengeres verdier og hvordan de
utelukkende er negative. Islam er ifølge de alternative mediene bygget på dårlige holdninger
og verdier som hat, intoleranse, undertrykkelse og rasisme. En strategi som går igjen er å
fortelle om hvor dårlig religionen er, uten å gå nærmere inn på eksplisitt hvorfor. Vi får fortalt
at ”vi etniske norske som har røtter i vår kristne kulturarv” ikke skal like eller akseptere islam,
og at journalisten personlig ikke kan se ”ett eneste trekk ved islam som tiltrekkende”
(Paulsen, 2019). Vi finner også utsagn om at ”rasisme og undertrykkelse [...] trives helt
åpenlyst i muslimske land” (Ellingsen, 2019), uten at skribenten viser til eksempler som kan
underbygge dette, og baserer dette kun på egen kunnskap og ekspertise. Dette er en form for
ethos-appell da skribenten vil fremme sin identitet som pålitelig avsender.
Flere artikler viser til rapporter og undersøkelser som har blitt gjort og som kan fungere som
”bevis” for deres islamofobe ytringer. Vi kan i Resett lese om en rapport som sier at grunnen
til at mennesker fra Midtøsten oftere er i bilulykker er ”dårlige holdninger” (Marthinsen,
2019), og en annen artikkel ”viser til en omfattende europeisk undersøkelse [...] som indikerer
at majoriteten av muslimer i Europa har antidemokratiske holdninger og foretrekker heller å
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leve under Sharia enn den nasjonale lovgivningen i landet de bor i” (Thuestad, 2019a).
Sistnevnte artikkel viser til en kronikk skrevet av FrP-politiker Helgheim og skribenten er like
skeptisk som Helgheim til bruken av ordet ”islamofobi”. Det at skribenten omtaler andre med
like holdninger kan fremme påstandene som legitime og tyder på en logos-appell.
Islams tankegods og verdier blir kritisert for å være ”intolerante og rasistiske selv” (Lurås,
2019a), og også til tider islamofobe: ”I den grad det er noe reelt som heter «islamofobi», er
det noe IRN9 selv også bedriver systematisk mot muslimer som ikke lever opp til deres
definisjon av islam” (Movafagh, 2019). I tillegg til hat mot tilhørere av egen religion blir
muslimene kritisert for å være intolerante mot andre religioner og den vestlige verden.
Storhaug forteller om en nypublisert bok som handler om barns skolebøker i Afghanistan,
Egypt, Iran, Tyrkia og palestinske områder, og som konkluderer med at muslimske barn
oppdras til å tro at om de ikke lever ”i henhold til Allahs formaninger [skal de] kveles på
dommens dag”, og at ”islam er den eneste gode vei og alle andre religioner er forkastelige”.
Storhaug skriver videre at ”det pågår en kontinuerlig og systematisk indoktrinering av
muslimske barn på skoler. Lærerbøker er fulle av hat mot Vesten, forakt for kvinner og et
fullstendig avskyelig syn på jøder” (Storhaug, 2019b).
Lignende kritikk mot religionen finnes det mange flere eksempler på. Resett omtaler et
intervju gjort med en ”eks-muslim” som er svært kritisk til statsministerens besøk i Tawfiiq
Islamic Centre (den tidligere nevnte radikale moskeen) og intervjuobjektet forteller videre om
islams hatefulle verdier: ”Før vi snakker om handlingsplaner mot «islamofobi», burde vi
snakke om islams hat mot vantro, kvinnesyn, hat mot homofile, jødehat, jihad, blasfemi, lover
mot apostasi (frafall fra islam; en handling flere retninger innen islam krever dødsstraff for)
og sharialovgiving” (Derraz, 2019a).
Islam blir fremstilt som en religion kun preget av negative verdier, og i en artikkel kalt Et
uakseptabelt menneskesyn forklarer skribenten hva som preger religionens syn på mennesker,
inkludert muslimer. Islam har et menneskesyn ”hvor kvinner er halvparten så mye verdt som
menn, hvor ekteskap med mindreårige rettferdiggjøres, hvor hat mot jøder legitimeres, hvor
frafall fra religion straffes og hvor straffen for å være homofil er vold, forfølgelse og drap”
(Haaland, 2019).
9
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Religionens ”kvinnefiendtlighet” og ”antisemittisme” (Afsar, 2019) har blitt særskilt kritisert
på de høyrevridde nettsidene. I en artikkel blir islams kvinnesyn sammenlignet med
kvinnesynet i den dystopiske tv-serien The Handmaid’s Tale, hvor skribenten trekker direkte
paralleller mellom seriens ”kleskode krav, tildekning av håret, mannens rett til å avstraffe
kvinnene osv til de mer ekstreme elementene i islam som nå vokser frem i landet”
(Ekstremisten, 2019). Andre artikler kritiserer religionens kvinnesyn ved å fortelle at det ”i
enkelte miljøer praktiseres kjønnslemlestelse og tvangsgiftemål, mens æres-kulturen florerer”
(Paulsen, 2019) og at ”norsk kultur og norske verdier ikke kan sidestilles med kulturer hvor
kvinner har mindre verdi enn menn” (Tolg, 2019). Denne formen for kritikk av islam og
muslimers syn på kvinner og kvinneundertrykkelse er ifølge norsk forskning et typisk trekk
ved høyrevridd fremstilling og stereotypisering av religionen. Muslimer tillegges ofte en
kollektiv egenskap som kvinneundertrykkere og -mishandlere, og deres påståtte undergraving
av norsk likestilling kan bli omtalt som en maktstrategi (Døving & Emberland, 2018, s.207).
Islam blir spesielt kritisert for å være fiendtlig og hatefull mot jøder (Storhaug, 2019b; Derraz,
2019a; Haaland, 2019; Afsar, 2019). I en artikkel fra Document får vi opplyst om en trend i
Europa om at ”jøder forlater sine hjem [...] på grunn av muslimers hat”, og en trend i Norge
”hvor jødiske skoleelever trakasseres av muslimske medlever kun fordi de er jøder”. Det blir
videre rettet spørsmålstegn fra hvor ”muslimer henter sitt hatefulle tankegods fra” og det blir
kritisert at ”hatet fra muslimer mot jøder eller andre minoriteter – og hvite nordmenn” aldri
blir snakket om –”som om det ikke finnes” (T. D. Halvorsen, 2019).
I underkapittelet ”negative trekk ved islam” har jeg vist at mye av retorikken på HRS,
Document og Resett er preget av diskurser om voldelige og aggressive muslimer, og om
islams verdier som er preget av rasisme, intoleranse, undertrykkelse og hat, spesielt mot den
vestlige verden, kvinner og jøder. Ideene og tankegodset til islam blir fremstilt som svært
voldelig og brutalt, noe som er typisk ved islamofob tankegang. Nettsidene refererer til
verdier og moralske synspunkter for å legitimere sin kritikk, og dette hevder Wodak er vanlig
i retorikk blant ytterste høyrefløy (2015a, s.6).
Det kan som nevnt være vanskelig å skille når legitim religionskritikk slår over i ren
islamofobi spesielt siden islamofobe ytringer kan utgi seg for å være legitim kritikk basert på
bekymringer og et ønske om en åpen samfunnsdebatt. I dagens religionskritikk er det som
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kritiseres ofte en stereotypisk representant for hele religionen og som er skapt i form av
uriktige påstander og karakteristikker (Bangstad, 2011, s.258). Når de alternative nettsidenes
kritikk går fra å omhandle ideer og praksiser ved islam, til å kritisere religionen og dens
tilhengere som voldelige, aggressive, intolerante og rasistiske hevder jeg at denne kritikken
har blitt islamofob i karakter.
Diskursen som handler om voldelige og farlige muslimer og hatske verdier kan betegnes som
alarmerende og skremmende i ordlyden og er preget av appellering til pathos. Appellering til
følelser er en stor del av høyrevridd retorikk da disse inneholder en del metaforiske påstander
som ikke er bygget på fakta (Wodak, 2015d, s.4-5). Nettsidene må derfor appellere til følelser
og forsøker å engasjere og berøre mottakeren emosjonelt i form av redsel. Når nettsidene
omtaler og fremstiller diffuse ideer og holdninger om farlige og voldelige muslimer som
harde fakta uten å faktisk vise til statistikk setter de seg i en ”ekspertposisjon” ved at de viser
til egen kunnskap og ekspertise på feltet. En slik ovenfra-og-ned holdning er en form for
ethos-appell ved at de forsøker å fremstille seg som tillitsvekkende avsendere. Den flittige
bruken av eksempler, rapporter og statistikk i andre artikler er former for logos-appeller da
nettsidene vil presentere diskursene om at islam er utelukkende negativ som legitim og
rasjonell, og budskapet fremstår som klart og velfundert.
Diskursen om islamofobe ytringer og den kritiske fremstillingen av islam og muslimer kan
ses som en utfordring til mainstream medias hegemoni da de alternative nettsidene uttrykker
seg mye mer kritisk enn mainstream media gjør, og kanskje har mulighet til. I en kritisk
diskursanalyse kan diskursive konstruksjoner ses som forsøk på å fremme bestemte gruppers
interesser og budskap (Jørgensen & Phillips, 1999, s.75), og i denne konkrete diskursen er
dette mer tvetydig. Nettsidenes hevder at deres interesser og formål går ut på at de ønsker å
spre informasjon og rette søkelys på innvandrings-og integreringsfeltet (Human Rights
Service, 2019a), jobbe for demokrati og være kritiske til makt (Resett, 2019b) og være et
alternativ til den irrasjonelle offentligheten og påvirke og korrigere utviklingen i samfunnet
(Document, 2019a). Nettsidene kan sies å fremme sine interesser ved å fremstille islam og
muslimer negativt om de mener dette kan påvirke islams rolle i samfunnet, og påvirke
hvordan samfunnet ser på islam.
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4.2.

Legitim islamkritikk

Den neste diskursen har jeg kalt ”legitim islamkritikk” og handler om at HRS, Document og
Resett mener de bedriver legitim islamkritikk, og ikke kommer med islamofobe ytringer og
konspirasjonsteorier. Dette delkapittelet har jeg delt opp i to kategorier, den første handler om
at de alternative mediene bruker en retorikk som går ut på at de slett ikke er islamofobe, men
kun kritiske eller stiller helt legitime spørsmål til religionen. Den andre kategorien handler om
at de betegner islam som en totalitær ideologi, noe som gjør at kritikken deres blir legitim i og
med at det derfor ikke er religionskritikk, men kritikk mot et politisk system.
4.2.1. Ikke islamofobe, kun kritiske
Den første kategorien handler som sagt om en type retorikk de alternative mediene bruker for
å stemple egne ytringer som legitime og preget av kritiske spørsmål og innvendinger til
temaer som innvandring, multikulturalisme og islam. Ifølge nettsidene forsøker mainstream
media og politikere derimot å stemple kritikken deres som islamofob og hatefull, eller som de
selv sier: ”kampanjen for å omdefinere islamkritikk til å omtales som islamofobi og
muslimhat” tar oss i en retning hvor det til slutt er etniske nordmenn som vil føle seg forhatt
(Lurås, 2019a). Flere andre skribenter forteller om ”sterke krefter i det politiske miljøet som
forsøker å stemple legitim islamkritikk som hat” (Thuestad, 2019a) eller om Venstres Abid
Raja som vil ”fremme forslag om at den som fremsetter kritiske ytringer om islam skal
stemples som islamofob” og at dette er et ”forsøk på å la muslimsk utfoldelse i Norge bli
unntatt fra kritikk” (Paulsen, 2019).
I en artikkel på Resett kan vi lese om den samme kritikken mot politikerne, men her tar
skribenten steget videre og kobler beskyldningene om islamofobi direkte til de omtalte
alternative nettsidene:
Nå skal politikerstanden stoppe de «islamofobe», de som angivelig står for eller tilrettelegger
for en retorikk og et tankegods som legitimerer angrep på muslimer. Er det primært Hege
Storhaug og co i Human Rights og Document det tenkes på? Eller kanskje nettavisen Resett
som bl.a. gjennom sitt kommentarfelt gir ytringsfriheten et «maksimalt rom»? (Anonym
psykolog, 2019)

47

I dette utsagnet kan vi se et forsøk på å distansere seg fra omtalen som ”islamofob” ved bruk
av anførselstegn og ved å fortelle at det ”angivelig” står for en type retorikk. Bruk av
anførselstegn og ord som ”såkalt” og ”angivelig” blir ofte brukt for å markere distanse eller
forbehold (Korrekturavdelingen.no, 2020), og det er slik disse virkemidlene blir brukt til på
de alternative nettsidene. Utsagnet er også preget av sarkasme og en ovenfra-og-ned holdning,
som får skribenten til å fremstå som overlegen leseren og appellerer slik til ethos.
De alternative nettsidene forsøker å distansere seg fra begrepet ”islamofobi”, og de mener
politikerne forsøker å sette denne merkelappen på dem. I tillegg til ren benektelse bruker de
også en annen strategi for å distansere seg fra begrepet, nemlig å skille mellom kritikk av
religionen/ideologien islam og muslimer som mennesker, og at de kun kritiserer førstnevnte:
”Vi som er islamkritiske må alltid presisere at vår misnøye dreier seg om ideer og praksis,
ikke om muslimers menneskeverd” (Zähler, 2019a). En annen artikkel forsøker å presisere
dette skillet med en sammenligning med kommunismen og russere: ”Det er mange nordmenn
som var mot den sovjetiske kommunismen, utan at dei av den grunn hata det russiske folket!”
(Berg, 2019).
Nettsidenes ”legitime” kritikk kommer altså frem ved at de uttrykker at de kun kritiserer
islam, og ikke tilhengerne av den. Det finnes mange eksempler hvor nettsidene eksplisitt
uttrykker at de driver med ”legitim kritikk av islam som tankesett eller religion” (Movafagh,
2019) og ikke kommer med islamofobe eller rasistiske ytringer. I en kritikk av mainstream
media og hvordan de håndterte dekningen av moskéskytingen 10.august 2019 omtaler de seg
selv som ”de seriøse islamkritiske stemmene i Norge” (Sandelien, 2019) og de tar avstand fra
å stemple en hel gruppe mennesker negativt, for det ”tar oss inn i et helt annet spor enn
legitim islam-og innvandringskritikk [...], et spor vi ikke kan være med på” (Zähler, 2019a).
I tillegg til skillet mellom legitim islamkritikk og muslimhat, og at HRS, Document og Resett
tar sterk avstand fra sistnevnte finnes det også en type retorikk på nettsidene som uskyldiggjør
kritikken deres. Denne retorikken går bort ifra at de eksplisitt bedriver islamkritikk, uansett
hvor legitim den måtte være, og går heller ut på at de kun stiller spørsmål og vil ha en åpen
debatt om disse temaene. På Resett kan vi lese at det finnes ”krefter som ønsker å stanse en
nødvendig debatt om temaer som islam, multikulturalisme og masseinnvandring” (Nistad,
2019), og skribenten omtaler her islamkritikken de driver med som en ”nødvendig debatt”.
Den samme retorikken kan vi finne i utsagn om at de ”vågar å stille spørsmål ved
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innvandring, multikulturalisme, islam og mogleg islamisering” (Berg, 2019) og at de
uttrykker at det ”er riktig mange som ikke er overvettes begeistret for islam slik [de] ser den
utfolde seg” (Paulsen, 2019).
Nettstedene forsøker å opprette avstand mellom det de skriver og det som kan betegnes som
islamofobe ytringer, og dette kommer tydelig frem i hvordan de selv omtaler kritikken deres. I
etterkant av moskéangrepet 10.august kan vi i en meningsartikkel fra Resett lese at en ”ærlig
og åpen debatt” kan være løsningen på slike angrep, og skribenten forteller videre at de
kritiserer islam ”etter humanistiske motiver”:
Jeg tar også sterkt avstand fra alle forsøk på å misbruke dette angrepet til å kneble en ærlig og
åpen debatt om problemer vi (nettopp vi, inkludert muslimer) har i samfunnet vårt i dag
relatert til konservativ og reaksjonær islam. Vi trenger den debatten nå mer enn noensinne. Jeg
er overbevist om at en åpen, ærlig og inkluderende debatt er det beste vi kan gjøre nå for å
forebygge flere slike angrep. Vi som har kritisert islam etter humanistiske motiver må for all
del ikke forlate banen nå. (Movafagh, 2019)

Nettstedene omtaler islamkritikken deres som en debatt det er stort behov for, og at de slik
gjør samfunnet en tjeneste. De vil ikke omtales som islamofobe, men gjør heller en viktig
samfunnsoppgave og kritiserer en religion som ”fortjener mye kritikk” (Paulsen, 2019).
Posisjonen de setter seg i er ofte som helt vanlige mennesker og samfunnsborgere, og ikke
som medieinstitusjoner med samfunnsmakt og mange lesere. Ved at de omtaler seg som
”konservative, helt vanlige mennesker” (Rustad, 2019b) eller som ”vanlige mennesker [som]
ytrer seg kritisk til islam og innvandring” (Nistad, 2019) forsøker de å uskyldiggjøre
islamkritikken sin. Dette kan også ses i sammenheng med at samfunnsborgerposisjonen ofte
blir brukt blant ytre høyre for å legitimere egen posisjon og for å understreke at mainstream
media har blitt for distansert fra folket (Figenschou & Ihlebæk, 2019, s.1232). Ved at
nettsidene tar ”folkets” bekymringer seriøst får de alternative mediene en unik stemme som
kan snakke på vegne av folket og deres interesser (Bangstad & Helland, 2019, s.2234).
Wodak omtaler denne rollen som en dobbelposisjonering hvor nettsidene fremstiller seg både
som representanter og ”frelsere” for folket, og som én av folket (Wodak, 2015a, s.22).
I en artikkel på HRS kan vi lese at ”det har pågått en heksejakt i flere tiår på helt alminnelige
menneskers bekymringer for den høye innvandringen og hva det medfører”. Skribenten
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omtaler her islamkritikken som kun ”bekymringer” og setter i tillegg HRS i en offerposisjon,
noe vi får utdypning om i neste setning: ”Det har haglet med stygge beskyldninger over det
norske folk, påstander om rasisme, islamofobi, nå også «muslimhat», og konspirasjonsteorier”
(Afsar, 2019). I en artikkel fra Resett kan vi lese at det er urimelig å anklage HRS og Hege
Storhaug for å være drevet av hat da de er ”aktivister som jobber for muslimske jenters
rettigheter” (Movafagh, 2019). HRS blir her fremstilt for å være en viktig støttespiller for
islam og muslimer, og ikke som en høyrevridd alternativ nettside med islamkritisk retorikk.
Både offerposisjonen i møte med beskyldninger om rasisme og rollen som en ”frelser” som
arbeider for folket omtaler Wodak som diskursive strategier (2015a, s.21; 2015b, s.4).
Mine funn tyder på at de alternative nettsidene avviser eller forsøker å distansere seg fra
islamofobi-begrepet med flere strategier. For det første tar de sterk avstand til selve begrepet
og at politikere setter denne merkelappen på dem. De omtaler kritikken sin som legitim i de
tilfellene de faktisk innrømmer at de driver med kritikk, men at de skiller mellom islam som
religion/ideologi og muslimer som mennesker og individer. I andre tilfeller omtaler de
islamkritikken som en nødvendig debatt om samfunnstemaer og at de kun stiller spørsmål,
ofte i form av en borgerposisjon. Rasismebenektelser handler ofte om å rettferdiggjøre egen
ekskludering uten å være for åpenlys. Kritikk av ”andre” blir ofte omtalt som ”faktisk” eller
”objektiv” heller enn basert på irrasjonelle følelser, og en slik diskursiv strategi kan nettsidene
bruke for å legitimere egen kritikk (Wodak, 2015, s.15). Ifølge Bangstad mener de som har
avvisende eller reserverte holdninger til ”islamofobi”-begrepet mener det kan
instrumentaliseres av muslimer som et forsøk på å stigmatisere enhver kritikk som er rettet
mot islam og religionens tilhengere. Ideen er altså at begrepet blander sammen hat og
diskriminering overfor muslimer på den ene siden, og kritikk av islam på den andre siden
(Bangstad, 2011, s.254), noe mine funn også tyder på.
Nettsidenes avvisning av islamofobi-anklager inneholder også argumentet om at de er ofre for
sensur og de viser til her ytringsfriheten. Det er en tanke om at ”hvis jeg ikke får lov til å
bruke ytringsfriheten til å kritisere mennesker på bakgrunn av deres religion er jeg et offer for
sensur”. Diskriminerende eller hatefulle ytringer på grunn av etnisitet og religion står derimot
i strid med loven og paragrafen om hatefulle ytringer10 (Straffeloven, 2005, §185).
10

Denne loven forteller at det er straffbart å offentlig sette frem en diskriminerende eller
hatefull ytring. Dette inkluderer å forhåne noen og fremme hat på grunn av deres hudfarge
eller etniske opprinnelse, religion eller homofile orientering.
50

Henvisning til ytringsfriheten kan betegnes som en rettferdiggjøringsstrategi hvor ytringene
umiddelbart endrer debatten til å handle om ytringsfrihet og politisk korrekthet, og dermed
fungerer som en distraksjon (Wodak, 2015a, s.21)
Nettsidenes diskurs om at de ”ikke er islamofobe, kun kritiske” er preget av en appellering til
ethos. For å fremme sine interesser og posisjoner som tydelige og tillitsvekkende avsender, og
ikke som preget av islamofobi og fremmedfiendtlighet bruker de alternative nettsidene ulike
posisjoner. De bruker ekspertposisjonen, med en ovenfra-og-ned holdning, for å vise at de har
ekspertise og kunnskap på feltet, og en borgerposisjon for å vise at de kritiserer islam og
muslimer på vegne av folkets og samfunnets beste. Kombinasjonen av disse to posisjonene
fører til at nettsidene blir presentert som troverdige og tillitsvekkende avsendere med autoritet
og legitimitet. HRS, Document og Resett appellerer også til pathos ved å sette seg i en
offerposisjon for mainstream medias og politikernes kritikk. Nettsidene og deres skribenter
fremstiller seg selv som helt uskyldige ofre som tar opp viktige samfunnsspørsmål av godhet,
og appellerer slik emosjonelt til leserne for at man skal få en medfølelse for dem. Ved å sette
seg i borgerposisjonen forteller de alternative nettsidene samfunnet at ”vi skal ta folkets
bekymringer på alvor, siden mainstream media ikke gjør det” og dette kan bli betegnet som en
utfordring til mainstream media. Diskursen som jeg har gjennomgått i dette delkapittelet kan
slik bli sett på som et uttrykk for en hegemonisk kamp mellom alternativ og mainstream
media.
4.2.2. Islam er en totalitær ideologi
I denne delen av delkapittelet ”legitim islamkritikk” fokuserer jeg på diskursen om at islam er
en totalitær ideologi eller et politisk system, og at den derfor ikke kan unnslippe ”legitim
kritikk”. De fleste artiklene som omtaler religionen som en ideologi gjør ikke dette i lange
utredninger, men som oftest i en bisetning eller sidekommentar. Skribentene på HRS,
Document og Resett beskriver ofte islam som en ideologi i sammenheng med deres skille
mellom islamkritikk og muslimhat som jeg nevnte tidligere:
Hvis vi ikke evner å skille mellom islamkritikk og muslimer, har vi en lang vei å gå. Det er vel
akkurat derfor begrepet «muslimhat» har oppstått. Det peker direkte på menneskene som
tilkjennegir seg til islam, og ikke på religionen og ideologien islam. (Karlsen, 2019c)
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Karlsen omtaler her islam for både en religion og ideologi, og forteller videre at det er på
dette grunnlaget de kritiserer islam. Flere artikler viser lignende retorikk hvor de hevder at
”ingen religion eller ideologi er skjermet fra kritikk” (Ellingsen, 2019), og om det skal lages
en handlingsplan mot islamofobi, må de i all fall opplyse om ”kva islam er – som religion og
politisk system” – og hva dette fører med seg (Berg, 2019). I andre sammenhenger er ikke
skribentene like milde i sin beskrivelse av religionen, eller ”vår tids farligste totalitære
ideologi” som den også blir omtalt (Storhaug, 2019a). Storhaug forteller videre at det går
frysninger nedover ryggen hennes ved tanken på politikernes legitimering av begrepet
”muslimhat”, og hun stiller spørsmål om det virkelig er ”hat å kritisere ekstrem ideologi?”
(2019a). Disse uttrykkene bruker en skråsikker og nedsettende retorikk da skribentene viser til
sin ekspertise på feltet og at de tydeligvis vet bedre enn alle andre akkurat hvor farlig islam er.
En artikkel fra Resett kalt Taushet er gull lurer på hvor det blir av forskningen som viser at
politisk islam er en totalitær ideologi. Skribenten forteller at han har kommet over forskning
gjort av en norsk professor som viser at ”islamismen, den politiske gren av religionen Islam,
hadde en klar mentalitet sammenfallende med nazisme, fascisme og kommunisme. Altså at
den er totalitær”. Han forteller videre at samme forsker begrunner ”hvorfor islamismen er
totalitær” og hvilke ”trusler det representerer [...] for liberale demokratier”. Om denne
forskingen konkluderer med at islam er totalitær, vil det også ”uvilkårlig måtte dras
sammenligninger til velkjent nazisme. Alarmklokker idet det nok befinner seg langt flere
islamister i Norge enn nynazister” (Jenssen, 2019). Skribenten trekker her frem forskning som
kan brukes som ”bevis” for en retorikk som er islamofob i karakter, men som forsøker å
fremstille seg som legitim religionskritikk.
Den retoriske sammenblandingen mellom islam som religion og politisk ideologi, og mellom
ordinære praktiserende muslimer og islamister er blitt svært utbredt blant skribenter på ytre
høyrefløy (Bangstad, 2011, s.248). Dette kan betegnes som et forsøk på å frarøve islam og
muslimer beskyttelsen som alle religioner og dets tilhengere har rett på under internasjonal
religionsfrihet (Bangstad & Helland, 2019, s.2239). Forskning gjort på norske islamkritiske
grupper viser at disse også betegner islam som en totalitær ideologi på linje med
kommunisme og nazisme (Haanshuus & Jupskås, 2017, s.158). Det har blitt hevdet at
muslimer, og spesielt imamer, forsøker å fremstille islam som en religion, mens det i
virkeligheten er en ond ideologi tilsvarende nazismen. Et argument som blir brukt som bevis
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for denne sammenligningen av islam og nazismen er muslimenes ”jødehat” (Døving &
Emberland, 2018, s.206), og dette finner vi også på HRS, Document og Resett.
Diskursen som går ut på å omtale islam som en totalitær ideologi appellerer for det meste til
logos og leserens fornuft og intellekt. Ved å argumentere for en sak ved å peke på hva som er
fornuftig retter man fokuset til saken, og bort fra andre faktorer som er uvesentlige (Økland,
2019). Slik de alternative nettsidene omtaler islam som ”vår tids farligste totalitære ideologi”
(Storhaug, 2019a) blir det jo nærliggende for leseren fornuftig å kritisere den. Nettsidenes
henvisning til forskning som bekrefter at islam er totalitær er også en form for logos-appell,
og budskapet blir slik presentert som både legitimt og rasjonelt.
Diskursen om en totalitær ideologi fremstiller islam som en reell trussel for samfunnet, og
bruken av alarmerende ord og uttrykk som ”farlig[ste]”, ”alarmklokker”, at det ”går
frysninger nedover ryggen”, i tillegg til sammenligningen med nazisme og fascisme
appellerer til pathos og fungerer ved å emosjonelt berøre leseren i form av redsel. Å spille på
redsel og lignende følelser er et sterkt virkemiddel og denne typen argumentasjon får ofte
lesere til å handle eller gjøre noe aktivt (Økland, 2019). Bruken av pathos kan slik fungere til
å fremme nettsidenes interesser ved å engasjere leserne da de har som mål å påvirke og
korrigere (Document, 2019a) og ha en betydning for fremtidig poltikk og forskning (Human
Rights Service, 2019a).
Som svar på den andre problemstillingen kan man konkludere med at diskursen om at
nettsidene bedriver legitim islamkritikk fremmes ved bruken av ethos, logos og pathos på et
par spesifikke måter. Ethos-appellen blir brukt for å fremme en troverdig og tillitsvekkende
avsender i form av ekspert- og borgerposisjonen og logos blir brukt ved å appellere til
lesernes fornuft ved bruk av eksempler som kan fungere som bevis. Nettsidene appellerer til
pathos ved å bruke alarmerende retorikk for at leserne skal bli redde for farene ved islam og
ved å sette seg selv i en offerposisjon for at nettsidene skal få sympati for at de blir urettferdig
behandlet av politikere og mainstream media.

4.3.

Islamofobi i demokratiets ånd
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Det tredje delkapittelet i analysekapittelet ”islamofobe diskurser” handler om at de alternative
nettsidene ofte kommer med islamkritiske ytringer med grunnlag i noe de selv omtaler som
demokratiske og liberale prinsipper og verdier. Nettsidene ser det nærmest som sin oppgave å
kritisere islam og muslimer for å forsvare demokratiet mot en religion som står i direkte strid
med ”våre” verdier. Sagt på en annen måte mener de at den voksende muslimske
befolkningen med ”islamsk religiøst og dogmatisk verdenssyn” gjør ”forsvaret for våre
vestlige demokratiske rettigheter og verdier [...] enda vanskeligere” (Thuestad, 2019a).
I forbindelse med det politiske forslaget fra 2019 om å kutte statsstøtten til Human Rights
Service kom det en rekke reaksjoner fra både HRS selv, Resett og Document. Grunnlaget for
å kutte støtten var ifølge politikerne som fremsatte forslaget at HRS ”fremmer et
menneskesyn som ikke er akseptabelt” (Haaland, 2019). Reaksjonene fra de alternative
mediene handler om at dette er helt feil, og om de ”hadde satt seg inn i det HRS og Hege
Storhaug leverer, ville [de] sett et menneskesyn som vektlegger vårt samfunns frihetsverdier”
(Haaland, 2019). HRS’ Rita Karlsen hevder at organisasjonen kun kritiserer temaer som står i
veien for et moderne samfunn, og dette spesielt gjelder islam:
Vi har i alle år fremmet de problematiske sidene som er til hinder for et velfungerende
samfunn, om det så har vært tvangsekteskap, sosial kontroll, æreskulturproblematikk,
kjønnslemlestelse, utsendelse og dumping av barn i utlandet, gjengproblematikk osv. Ja,
inkludert kritikk av islam. (Karlsen, 2019c)

Karlsen kommenterte også i etterkant av forslaget at dette var kjempetrist fordi de i 20 år har
tatt opp ”de problematiske sidene ved innvandring [...] av godhet for et velfungerende
flerkulturelt samfunn” (Thuestad, 2019b). Karlsen hevder at ”religionskritikk står sterkt i
velfungerende demokratier, og slik bør det fortsatt være” (2019c). Hun mener altså at islamog muslimkritikk står sentralt i vårt demokratiske og frihetsorienterte samfunn, men tar da
ikke høyde for at denne kritikken ofte har islamofobisk innhold.
Lignende holdning finner vi i uttalelsene om at vi ”trenger et åpent samfunn hvor alle kan si
sin mening om enhver religion, ideologi eller livssyn” (Derraz, 2019a), og at de som kritiserer
islam ”er drevet av humanisme” og kritiserer etter ”humanistiske motiver” (Movafagh, 2019).
I en artikkel fra Resett presiserer skribenten at kritikken ikke handler om muslimers
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menneskeverd for ifølge ”våre liberale grunnverdier, som sammen med nasjonalstaten har
bygget vårt samfunn” skal man se enkeltmennesket (Zähler, 2019a).
Vi kan i eksemplene over se en holdning om at Human Rights Service, Document og Resett
bedriver islam-og muslimkritikk på bakgrunn av samfunnets liberale frihetsverdier, og
prinsipper som åpenhet og humanisme, og de hevder at målet for kritikken er et
velfungerende demokrati. Denne typen retorikk kaller Wodak for ”forsvar for liberale
verdier” og den tas ofte i bruk som en strategi mot islam (Wodak, 2015b, s.13). I tillegg
finnes det en diskurs om at islam og religionens innføring i Norge er en trussel mot våre
demokratiske prinsipper, og at det derfor er legitimt å kritisere det. Dette kan sammenlignes
med det Wodak omtaler som topos of threat som hviler på prinsippet ”hvis det finnes
spesifikke farer eller trusler, bør man gjøre noe mot dem” (2015c, s.9).
I en omtale av statsministerens besøk i moskeen Tawiiq Islamic Centre hevdes det at moskeen
”dyrker verdier som står i direkte motstrid til sentrale norske verdier som demokrati, frihet og
likestilling” og at statsministerens besøk derfor var problematisk (Akerhaug, 2019b). Gahr
Støres beklagelse til verdens muslimer under karikaturstriden i 2006 blir også omtalt med
lignende tone, og vi kan lese at FrPs Helgheim kalte hendelsen et ”knefall for muslimenes
krav” og ”et alvorlig tilbakeskritt for våre frihetsverdier” (Thuestad, 2019a).
Selve begrepet ”islamofobi” blir også kritisert ”i demokratiets ånd”. Kritikken handler om at
begrepet ufarliggjør ”den negative innvirkning islam har på ethvert demokrati som i
toleransens navn legger alt til rette for [den]” (Ellingsen, 2019). Samme argument blir brukt
om dagens innvandringspolitikk, og at Norge kommer til å ende opp som ”et kulturelt
heterogent samfunn uten tillit, solidaritet og samhold” om innvandringen fortsetter. ”Under
slike forhold kan det norske velferdssamfunnet, bygget på nasjonal solidaritet og høy
sysselsetting, ikke overleve” skriver skribenten videre (Zähler, 2019b).
Et gjennomgående trekk på nettsidene er som vist at islamofobe ytringer blir presentert som
religionskritikk med demokratiske og liberale argumenter. Dette står i samsvar med Bangstad
og Hellands forskning som viser at fiendtlig og høyreradikal retorikk ofte blir fremmet som en
del av demokratiets idealer (2019, s.2243). De har analysert Storhaugs tekster og de
karakteriserer hennes retoriske og diskursive strategier som islamofobe, og
innvandringskritikken kommer til uttrykk gjennom en universalistisk retorikk som påstår å
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være basert på nettopp menneskerettigheter, feminisme, LHBT-rettigheter og andre
demokratiske prinsipper (Bangstad & Helland, 2019, s.2233). Det er vanligere at mange
islam-motstandere i dag er forsvarere av kvinnefrigjøring, likestilling og homofiles
rettigheter. I islamkritiske miljøer lever i dag radikale tankesett side om side med liberale og
sekulære verdier (Bjørgo & Gjelsvik, 2018, s. 36).
Den islamkritiske diskursen med henvisning til demokratiske prinsipper er først og fremst
fremmet av en logos-appell. Dette foregår ved at nettsidene appellerer til lesernes fornuft og
med bakgrunn i saken selv. Budskapet deres om at det er legitimt å kritisere islam og
muslimer for demokratiets beste blir presentert som rasjonelt, da islam og demokratiets
prinsipper blir fremstilt som uforenlige. Diskursen blir i tillegg fremmet ved bruk av en ethosappell ved at nettsidene tar en ekspertposisjon og en ovenfra-og-ned holdning. Med dette
mener jeg holdningen om at ”vi vet bedre, alle andre har feil” og det er kun de ulike
nettstedene som arbeider for et velfungerende demokrati og ser alle farene ved islam. Det å
kritisere islam og muslimer blir nærmest deres samfunnsoppgave og de inntar slik en
forsvarsrolle for nasjonsstaten. Disse virkemidlene styrker nettsidenes ethos og resultatet er at
de blir fremstilt som troverdige og tillitsvekkende avsendere. Diskursen fremmer også
nettsidenes interesser ved at budskapet deres blir fremstilt som legitimt og de kan bli sett på
som seriøse aktører som oppfyller sin samfunnsoppgave.

4.4.

Falsk islamofobi

Det neste delkapittelet handler om at Human Rights Service, Document og Resett benekter for
at det finnes islamofobi og muslimhat i Norge, og spesielt på deres nettsider. Måten
nettstedene uttrykker dette synspunktet er enten ved å direkte si at det ikke finnes rasisme, ved
å antyde at islamofobi er et problem skapt av media og politikere, eller ved å omtale
islamofobi og muslimhat svært sarkastisk med en distansering fra begrepene.
Bruk av anførselstegn og ord som ”visstnok” og ”angivelig” viser både en motstand og en
distansering til begrepene som blir brukt. I en kommentar til IRNs pressemelding etter
moskéangrepet 10.august forteller skribenten om ”det angivelige muslimhatet og den
angivelige islamofobien” (Afsar, 2019). Storhaug uttrykker den samme avstanden når hun
skriver at ”det er ikke-muslimer i Norge som er (igjen) i fokus. Vi «hater» visstnok en (hel)
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religiøs gruppe” (2019b). Lignende retorikk finner man i flere andre artikler på nettstedene
hvor de omtaler et ”tilsynelatende hat mot muslimer” (Kahrs, 2019), og en form for
konspiratorisk tankegang om et problem de mener ikke engang finnes:
Det vi vet, er at krefter som ønsker å stanse en nødvendig debatt om temaer som islam,
multikulturalisme og masseinnvandring, vil koble terroraksjonen til «islamofobi»,
høyrepopulisme og liknende og kreve et oppgjør med «hatet», for på denne måten å kortslutte
det offentlige ordskiftet. (Nistad, 2019)

De høyreradikale alternative sidene mener altså at de er ofre for en type sensurering, og at
disse ”kreftene” vil bruke moskéangrepet som en mulighet til å stenge ned nettsidene.
Synspunktene fremmes av en ovenfra-og-ned posisjon og virkemidler som sarkasme og
anførselstegn, som igjen fører til at nettsidene setter seg i en ekspertposisjon.
Islamofobi blir omtalt som ”den offisielle løgnen der muslimer utropes til offer for nordmenns
rasisme” (Rustad, 2019a) og det at politikere og media ”omtaler såkalt islamofobi og
muslimhat som et stort problem” er et problem i seg selv for da får muslimenes i følge
nettsidene bekreftet den offerrollen de har satt seg i (Olsen, 2019). Karlsen fra HRS reagerer
på at mainstream media trekker slutninger om ”et norsk samfunn fylt med «muslimhat» og
rasister” etter moskéangrepet, og forteller videre at ”alle vet at det ikke er sant, Norge er ett av
de minst rasistiske og mest vennlige land å bo i. Nordmenn flest er ikke muslimhatende
rasister” (2019c). Denne benektelsen av at det finnes noe som helst rasisme eller hat mot
muslimer i Norge kan fungere som et bevis for at disse nettstedene i alle fall ikke er rasistiske
eller islamofobe. En artikkel fra Document viser samme type retorikk:
At det finnes muslimhat i Norge og andre steder, er åpenbart. Men slike holdninger er
heldigvis lite utbredt hos oss. Uansett hva noen muslimske interessegrupper måtte hevde, er
det svært lite rasisme og muslimhat i Norge. (Ellingsen, 2019)

Islamofobi og muslimhat blir omtalt som ikke-eksisterende problemer, på tross av at det
florerer diskurser som jeg tidligere har betegnet som islamofobiske på deres nettsider.
Begrepene blir omtalt som skapt av mainstream media og politikere som ”forsøker å
radikalisere norsk offentlighet og norsk elite”. Etter moskéangrepet oppførte disse elitene seg
”som om målet i virkeligheten hadde vært muslimer”, men det er i følge skribenten ikke
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muslimene som trenger beskyttelse her, det er den norske kulturen og norske verdier (Rustad,
2019a). Dagsavisen, som er en del av mainstream media i Norge, blir omtalt som å ”fremme
et inntrykk av at muslimer er ofre for urettmessig kritikk”, og skribenten hevder at dette kan
by på problemer (Olsen, 2019).
Benektelse for at det finnes islamofobi, rasisme og muslimhat i Norge preger retorikken til
Human Rights Service, Document og Resett, og ved å benekte at det finnes islamofobi gjør
det lettere for nettsidene å benekte at de selv uttrykker seg islamofobisk og antimuslimsk i
egne artikler. Denne typen benektelse har, som tidligere nevnt, blitt betegnet som forsvars-og
rettferdiggjørelsesstrategier, og slik distansering kan ifølge van Djik komme av at de som
uttrykker holdningene vet selv at de bryter sosiale normer ved å uttrykke seg slik (1992, s.89).
Diskursen om falsk islamofobi blir først og fremst fremmet av en logos-appell da de
alternative nettsidene appellerer til lesernes fornuft når de argumenterer for at det ikke finnes
noe islamofobi eller rasisme hverken i samfunnet eller på deres nettsider. Når skribentene
hevder med skråsikkerhet at islamofobi er en offisiell løgn og at Norge er det minst rasistiske
landet blir diskursen fremstilt som et legitimt og rasjonelt budskap. Nettsidene tar i bruk en
ethos-appell ved å sette seg i en ekspertposisjon med en ovenfra-og-ned holdning for å videre
fremme dette legitime budskapet. Eksempler på dette er bruk av anførselstegn og sarkasme og
uttrykk som ”det vi vet” (Nistad, 2019) og ”alle vet at[...]” (Karlsen, 2019c). Slike
virkemidler fører til at retorikken får en nedsettende og arrogant tone, og man får også et
inntrykk av at det bare er disse nettsidene som vet hva som egentlig skjer i samfunnet. Wodak
omtaler dette som arrogance of ignorance som handler om en henvisning til ”sunn fornuft” i
kombinasjon med anti-intellektualisme (2015a, s.3). Ved bruk av ekspertposisjonen sammen
med en nedsettende tone som impliserer at nettsidene vet best får vi inntrykk av en pålitelig
og troverdig avsender som presenterer et rasjonelt budskap. Nettsidene appellerer her lite til
pathos, da diskursen går mer ut på å fremstå som en overbevisende avsender (ethos) og
presentere budskapet deres som velfundert (logos). Det er kun i deres fremstilling av at
”krefter [...] ønsker å stanse en nødvendig debatt” de setter seg i en offerposisjon og
appellerer slik til lesernes medfølelse.
Diskursen kan ses som et mot-hegemonisk uttrykk da nettsidene antyder at mainstream media
direkte lyver, at islamofobi er skapt av mainstream media og politikerne, og det at media
omtaler islamofobi er et problem i seg selv. I Karlsens kritikk av mainstream media forteller
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hun at MSMs fremstilling av et norsk samfunn fylt med rasister og hat er direkte feil (2019c),
og dette er også et eksempel på utfordring til mainstream medias hegemoni.

4.5.

Islamofobe konspirasjonsteorier

I den siste undertemaet i hovedkapittelet ”islamofobe diskurser” skal jeg ta for meg hvordan
de alternative nettstedene bruker en retorikk som kan knyttes til Eurabia-teorien, og hvordan
nettstedene med en konspiratorisk undertone omtaler islam som skadelig for Norge og de
norske verdiene.
4.5.1. Diskurser om Eurabia
Eurabia-teorien er som tidligere nevnt en konspiratorisk tankegang om at muslimer, i
samarbeid med ledende politikere, vil etablere islamsk dominans og en islamsk stat gjennom
høy innvandring (Døving & Emberland, 2018, s.200-201). Disse synspunktene fremmes på
forskjellige måter, i noen artikler tar skribentene i bruk statistikk og faktapåstander, mens i
andre tar de i bruk retorikk som appellerer mer til lesernes følelser. I en artikkel på Document
ser vi et eksempel på begge deler:
Samtidig har forholdene i muslimske land blitt såpass utrivelige for muslimene selv at det
kristne Europa har måttet motta millioner av dem. Saudi-Arabia og emiratene har ikke mottatt
flyktninger. Man kan ikke se bort fra at disse landene mener at en muslimsk innvandring til
Europa er tjenlig i et større scenario. (Paulsen, 2019)

Utsagnet er først og fremst preget av en diskurs om Eurabia ved å vise til at det kun er Europa
som har mottatt ”millionvis” av muslimer, og at denne innvandringen i tillegg er ”tjenlig” for
muslimske land. I første del av utsagnet kommer skribenten med en påstand som utgis som
fakta og appellerer slik til logos og saken selv. Neste setning er derimot preget av en
konspiratorisk retorikk da skribenten kommer med ren gjetning om hva disse landene
”mener” om muslimsk innvandring. Denne typen retorikk er tillegg alarmerende og preget av
en pathos-appell som vil fungere ved å berøre leseren emosjonelt i form av redsel.
Lignende henvisning til statistikk og fakta som et ”bevis” på muslimsk dominans får vi i flere
artikler. Nettsidene viser til undersøkelser som hevder at flertallet av muslimer ”foretrekker å
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leve under sharia enn den nasjonale lovgivningen” (Thuestad, 2019a) og at de ”muslimske
barna oppdras i intoleranse mot Vesten”. Sistnevnte utsagn avslutter med å påstå at de som
tror det samme synet ikke har ”vandret inn til oss, bør ta seg en ærlig hjernegymnastikk”
(Storhaug, 2019b). Denne skråsikkerheten om at muslimene vil innføre sharia og at de er imot
den vestlige verden vil overbevise leserne i form av saken selv ved å ta i bruk tilsynelatende
beviser. Storhaugs oppfordring om å ”ta seg en ærlig hjernegymnastikk” har også en
nedsettende tone mot leseren og hun setter seg slik i en ovenfra-og-ned posisjon.
Tanken om at muslimer vil innføre sharia i europeiske og vestlige land er som tidligere nevnt
et vanlig synspunkt for Eurabia-tilhengere. To artikler fra Resett tar for seg dette i varierende
grad, den ene mener det ikke er ”å overdrive at milde sharialover vil dukke frem her”
(Jenssen, 2019), mens den andre forteller bastant om at ”vi [stadig] ser flere muslimer i vesten
ønsker å erstatte våre vestlige demokratiske lover med [de ekstreme sharia lovene]”
(Ekstremisten, 2019). Disse to utsagnene viser ikke til noe forskning eller statistikk for at
sharia faktisk spiller en økende rolle i det norske samfunnet, men hviler på en konspiratorisk
diskurs og en alarmerende retorikk.
I samme artikkel som jeg nevnte innledningsvis i dette delkapittelet kan vi se en utbrodering
av hva skribenten mener med at Europa har mottatt millioner av muslimer, og at flertallet av
disse svikter i å tilpasse seg ”skikk og bruk i sitt nye land”:
De brer seg ut med sin religion og sine skikker. Prangende moskeer vokser opp som
paddehatter, muslimske piker med norsk pass bruker ansiktsdekkende plagg, farlige
guttegjenger driver omkring i gatene, forbindelsene til opprinnelseslandene synes sterkere enn
forankringen til Norge, i enkelte miljøer praktiseres kjønnslemlestelse og tvangsgiftemål,
mens æres-kulturen florerer. (Paulsen, 2019)

Påstandene i dette utsagnet er svært like de vi ser i Eurabia-teorien, spesielt angående
muslimenes overtagelse av samfunnet, at de er illojale mot europeiske verdier og at de ikke
vil bli integrert (Døving & Emberland, 2018, s.200-201). Bevisene for denne overtagelsen er
altså alle moskeene, ”farlige” guttegjenger og ansiktsdekkende plagg vi kan se i samfunnet. I
tillegg til å bruke eksempler og bevis, er retorikken til skribenten preget av en form for
skremselspropaganda ved å bruke sterke virkemidler som appellerer til folks følelser for å
fremme oppfatningen om at det foregår en islamisering av samfunnet. Særlig gjelder dette
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bruken av ord som ”farlige”, ”kjønnslemlestelse”, ”æres-kultur” og antakelsen om at disse
tingene blir mer og mer utbredt. Videre forteller skribenten at denne utviklingen ikke er unik
for Norge, og viser til Sverige som nå får ”et islamistisk politisk parti, og i Frankrike føler
jødene seg såpass truet at mange emigrerer til Israel” (Paulsen, 2019).
For å fremme diskursen om Eurabia tar Human Rights Service, Document og Resett i bruk
alle tre appellformene. Nettsidene appellerer til ethos når de kommer med bastante påstander
uten å vise til fakta og statistikk og når de har en ovenfra-og-ned holdning og nedsettende
tone. Ved å ta i bruk disse virkemidlene setter de seg i en ekspertposisjon og man får inntrykk
av at de har ekspertise og dybdekunnskaper om temaet, og deres stilling som en
tillitsvekkende og troverdig avsender blir styrket. Når nettsidene derimot omtaler
undersøkelser og forsøker å ”bevise” deres påstander om at islam og muslimer vil etablere
dominans og innføre sharia, appellerer de til logos. De spiller her på mottakernes fornuft og
intellekt og vil fremstille budskapet sitt som legitimt og rasjonelt. Til slutt appellerer
nettsidene til pathos når de fremmer en skremselspropaganda om muslimsk overtagelse med
alarmerende retorikk og viser til ”farlige” scenarioer - med ”prangende moskeer”,
”ansiktsdekkende plagg”, ”kjønnslemlestelse” og ”ekstreme sharialover”.
4.5.2. Islam er skadelig for Norge
Nettsidenes diskurs om at islam er skadelig for Norge handler om at religionen i seg selv er
skadelig for Norge, og at islam har verdier som står i strid med de norske verdiene. Diskursen
handler også om at Norge og den norske kulturen må ”beskyttes”. Det er sjeldent skribentene
eksplisitt forteller hva den norske kulturen må beskyttes mot, men det er åpenbart at de viser
til islam.
Islam omtales som farlig både generelt, og ved å vise til konkrete hendelser. På Document
kan vi lese at vi må ”ta muslimer på alvor når de hevder at Koranen er Allahs direkte
inspirerte og ufeilbarlige ord” og at vi derfor ”må korrigere og utfordre Solberg når hun sier at
islam ikke er skadelig for Norge” (Kahrs, 2019). Skribenten viser her til et intervju gjort med
statsminister Solberg etter moskéskytingen 10.august hvor hun sier at vi ikke må skjære en
religion eller enkeltmennesker over en kam og si at religionen er skadelig for Norge, for
ifølge Solberg er den ikke det. Skribenten utdyper ikke noe videre hvorfor han mener islam er
farlig, men avslutter avsnittet med å si at ”dette bør få innvandringspolitiske konsekvenser”
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(Kahrs, 2019), noe som samsvarer med nettsidens formål om å påvirke og ha betydning for
fremtidig politikk. Mer generell fremstilling av islam som skadelig for Norge viser til
”forholdene i Pakistan og Midtøsten” og skribenten forteller videre med en konspiratorisk
retorikk om at ”alle vettuge mennesker [...] vet hva som skjer med samfunn der islam vinner
frem” (Rustad, 2019a). Her antyder Rustad at samfunn med mange muslimer har en negativ
utvikling uten å konkretisere hva denne utviklingen er.
Nettsidenes fremstilling av islam som skadelig for Norge viser også til konkrete hendelser, og
Documents omtale av en fotballspiller som slo ned en motspiller er et eksempel på dette. Den
alternative nettsiden omtaler først fotballspilleren som muslim og ”en av våre nye landsmenn”
før de skriver: ”Muligens er han flink til å spille fotball, men med bakgrunn i en voldskultur
uten sperrer, er han og andre med hans bakgrunn en fare ikke bare for fotballen, men for det
norske samfunnet!” (Dent, 2019). Skribenten tar her i bruk alarmerende retorikk, og bruker
også hendelsen som et bevis på at islam er preget av en ”voldskultur” og at han er en fare for
Norge på grunn av dette. Utsagnet er preget av en appellering til pathos, og vil slik berøre
leseren emosjonelt i form av frykt, men bruker altså en konkret hendelse som bevis for
diskursen – og dette er en form for logos-appell.
I delkapittelet ”negative trekk ved islam” har jeg tatt for meg nettsidenes kritikk av islam
deres fremstilling av religionens verdier som utelukkende negative. Disse verdiene blir i dette
kapittelet koblet til å være uforenlige med de norske verdiene og skadelige for det norske
samfunnet. Wodak omtaler denne diskursive strategien som argumentum ad baculum hvor
(påståtte) farer blir fremstilt som truende mot den nasjonale homogeniteten. Denne strategien
integrerer i tillegg fallacy of comparison hvor ens egen nasjons overlegenhet blir fremhevet
og overdrevet (Wodak, 2015c, s.10).
Et eksempel på dette er påstanden om at muslimenes ”[antidemokratiske holdninger],
kombinert med sterke krefter i det politiske miljøet som forsøker å stemple legitim
islamkritikk som hat, er en alvorlig trussel mot våre verdier” (Thuestad, 2019a), og at radikale
muslimer som ”dyrker verdier som står i direkte motstrid til sentrale norske verdier”
(Akerhaug, 2019b). I Resetts intervju med en ”eks-muslim” forteller sistnevnte om ”miljøer
som har ideologier som ikke er forenlige med våre verdier” (Derraz, 2019a) og han viser til
radikale moskémiljøer i Oslo. Fremstillingen av islam blir her preget av en alarmerende
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retorikk og en skråsikkerhet som tyder på at skribentene vet hva de snakker om, altså at de
inntar en ekspertposisjon.
Diskursen om at islam og muslimer er skadelig for Norge innebærer også en retorikk om at
landet må beskyttes og vernes mot ”dem”. I Document kan vi lese om hva Steinar Lem11, ,
”først da han var diagnostisert med uhelbredelig kreft våget å si”:
”Den norske kulturen er like verneverdig som den tibetanske kulturen. Derfor må taket på
ikke-vestlige innvandrere begrenses sterkt til et nivå der integreringen fungerer og der kulturen
selvsagt viser stor romslighet for at andre tar med seg mye av sine tradisjoner, men der den
norske kulturen ved alvorlige konflikter skal være normgivende!” (Ellingsen, 2019)

I utsagnet får vi fortalt at den norske kulturen må beskyttes og skribenten trekker frem den
norske kulturen som ”normgivende”. Kultur blir her skildret som en avgrenset enhet, hvor
dens integritet er truet av tilstedeværelsen av innbyggere som tilhører en annen kultur og som
dermed ikke er villige til å lære seg og ta i bruk ”våre” normer, altså assimileres (Wodak,
2015, s.11). Med fokuset på kultur og kulturforskjeller kan retorikken også bli definert som
kulturnasjonalistisk (Bjørgo & Gjelsvik, 2018, s.28), og etnonasjonalistisk med fokuset på
den sterke begrensingen av innvandrere (Kaufmann, 2019, s.444).
Ved at skribenten velger å benytte seg av dette sitatet av Lem, i tillegg til å uttrykke at dette
var noe han ”våget å si”, tar jeg utgangspunkt i at skribenten, og Document, er enig i utsagnet.
Han forteller i neste setning at ”andre har sagt klart i fra om dette i årevis”, og trekker inn
HRS’ Storhaug som en av disse (Ellingsen, 2019). Dette tyder på en holdning om at ”det er
ikke bare meg som mener dette – vi er mange flere”, og viser til tanken om at påstander har
mer tyngde jo flere som er enige om dem.
I en artikkel på Document etter moskéangrepet skriver Rustad at ”Erna går foran ved å snakke
om «muslimhater» og at muslimer trenger beskyttelse”. Kommentaren hans etter dette lyder:
”Virkelig! Hvis det trengs en handlingsplan så er det for beskyttelse av norsk kultur, norske
tradisjoner, norske verdier og vanlige norske menn og kvinner som gjerne vil bevare Norge

11

Stein Lem var kjent som miljøverner, forfatter og talsmann for organisasjonen Framtiden i
våre hender (Hammerstad & Glesnes, 2009).
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norsk” (Rustad, 2019a). Denne typen retorikk er preget både av en alarmerende ordlyd og en
skråsikkerhet med ovenfra-og-ned holdning som plasserer skribenten i en ekspertposisjon.
Diskursen om at vi må beskytte det norske samfunnet mot islam blir også presentert med et
eksempel. I en artikkel som tar for seg at en skole i Groruddalen får eget rom for elever med
sosioemosjonelle vansker, kobles disse vanskene til at skolen i 2017 hadde 88 %
minoritetsspråklige (Tolg, 2019). Videre kan vi lese at:
Det kreves ekstra store ressurser for at minoritetsspråklige skal «nå igjen» norske barn med
norske foreldre og norsk kultur og språk hjemme. Skolen er nødt til å kompensere for mange
innvandrerforeldres manglende ferdigheter og oppfølging. For det norske samfunnet er det
viktig at skoler som Vestli ikke feiler [...] I mellomtiden må skolen gjøre sitt beste for at norsk
kultur og norske verdier ikke sidestilles med kulturer hvor kvinner har mindre verdi enn menn
(Tolg, 2019).

Skolen må altså arbeide hardt for at den norske kulturen og de norske verdiene skal få forrang
for ”andre kulturer”. Utsagnet om at det er viktig for det norske samfunnet at skolen ”ikke
feiler” med å ”oppdra” minoritetsspråklige barn er også preget av alarmerende retorikk og vi
får inntrykk av at andre religioner og kulturer er skadelige, og den norske kulturen må derfor
beskyttes. Ved å bruke denne skolen og problemene der som et eksempel og ”bevis” på
skaden islam kan gjøre appellerer også skribenten til logos og lesernes fornuft.
I undertemaene som handler om at nettsidene er preget av islamofobe konspirasjonsteorier er
det først og fremst en appellering til ethos og pathos, men unntak av sistnevnte artikkel som er
preget av logos-appellering. Dette kan være fordi det ikke finnes så mye statistikk eller
forskning om at muslimene faktisk vil overta Europa, eller at islam er skadelig for Norge. De
alternative nettsidene appellerer til ethos da de kommer med bastante påstander uten å vise til
fakta, noe som gjør at leseren får inntrykk av at de har ekspertkunnskaper om temaet og det
fremmer deres posisjon som tydelige og tillitsvekkende avsendere. Deres pathos-appell
kommer frem når nettsidene bruker alarmerende retorikk og spiller da på lesernes følelser i
form av redsel.
Alarmerende retorikk og pathos-appellering er gjentakende i hele analysekapittelet
”islamofobe diskurser”, og er slik i samsvar med lignende forskning på høyrepopulistisk og -
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radikal retorikk. Slik retorikk handler ofte om at den vestlige sivilisasjonen snart vil ”være
knust av islam og sharia”, at vår (kulturs) overlevelse er avhengig av at vi handler, og at det
haster med å få snudd denne utviklingen (Haanshuus & Jupskås, 2017, s.149, 158). Kapittelet
samsvarer i tillegg til det Wodak omtaler som discursive construction of fear hvor ”de andre”
er forskjellige fra og konspirerer mot ”oss”, og de utgjør da en trussel (2015c, s.23).
Nettsidenes fremstilling av muslimer som syndebukker for elendighetene i samfunnet og som
fiender viser også til tradisjonelle høyreradikale stereotypier og fiendebilder (Wodak, 2015a,
s.4).
Diskursen om Eurabia og at islam er skadelig for Norge kan ses som et uttrykk for
hegemonisk kamp da de fremmer en direkte og eksplisitt kritikk av religionen. De opplyser
leserne om noe de mener mainstream media ikke omtaler i det hele tatt, og retorikken deres er
i tillegg mye mer kritisk enn det vi vanligvis ser i mainstream media. Diskursen tjener derfor
også nettsidenes interesser om å være ”frihetens og fornuftens stemme” ved at de er de eneste
som forteller ”sannheten” i deres øyne – at muslimene har som intensjon om å overta Norge
og at dette igjen vil ødelegge det norske samfunnet slik vi kjenner det.
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5. Konspiratoriske diskurser
Selv om datainnsamlingen min ikke tok utgangspunkt i funn av konspirasjonsteorier (i noen
av søkeordene) fant jeg likevel at HRS’, Documents og Resetts omtale av islam og muslimer
tar form som konspirasjonsteorier. Nettsidenes fremstilling av islam og muslimer kommer i
dette kapittelet indirekte frem gjennom deres kritikk av politikere og mainstream media og
deres forhold til islam, og dette vil gi en bredere forståelse og svar på problemstillingen.
Denne hoveddiskursen handler altså om at nettsidenes retorikk bærer preg av
konspirasjonsteorier, altså måter å tenke om verden på basert på privilegert kunnskap kun
konspirasjonsteoretikerne besitter (Barkun, 2016, 1-2). Kapittelet handler om
konspirasjonsteorier både om ”den norske eliten” og om de alternative mediene selv. Det
første delkapittelet er delt opp i diskursene ”underdanighet og entusiasme for islam”, ”de
lyver og holder ting skjult” og ”de vil stenge ned alternative medier”, og disse handler kort
fortalt om hvordan de alternative nettsidene mener den norske eliten forholder seg til islam og
alternative medier. Det neste delkapittelet handler derimot om diskurser om de alternative
mediene selv, og diskursene her er ”alternative medier er ofrene” og ”alternative medier ser
sannheten”. Disse handler om at Human Rights Service, Document og Resett fremstiller de
alternative mediene selv som ofre for elitenes kritikk, og at de er de eneste i samfunnet som
faktisk ser ”sannheten” om islam og hvor skadelig det er.

5.1.

Konspirasjonsteorier om norske eliter

5.1.1. Underdanighet og entusiasme for islam
På Human Rights Service, Document og Resett blir det aldri forklart eksplisitt hvem de mener
når de omtaler ”den norske eliten”, det er heller en holdning om at dette er noe leseren burde
vite. Slik kodet språk er også Wodak opptatt av i sine analyser og hun kaller det en henvisning
til sunn fornuft til ”de som vet” (2015c, s.2). Gjennom grundig nærlesing av datamaterialet
kom det frem at elitene i Norge er de ledende innenfor politikk, kultur og mainstream media.
Denne retorikken hvor skribentene tar for gitt og regner med at leserne er innforstått med
hvem de omtaler og hva de mener, i kombinasjon med at nettsidene uttrykker at elitene er
underdanige islam, ser vi eksempel på i en artikkel fra Rustad: ”Vi lever nå i en ny kald krig,
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og den foregår både innad i Vesten og mellom Vestens sivile samfunn og islam. Det er dette
Huntington formulerer, men den norske eliten tåler ikke høre det” (2019b). Huntington er
mest kjent for sin teori om ”clash of civilizations” som handler om at konflikter i fremtiden
vil være basert på religiøse og kulturelle skillelinjer (Huntington, 1993), noe Rustad ser ut til
å være enig i, men som ”eliten” ikke vil høre.
Nettsidenes fremstilling av elitenes forhold til islam kan oppsummeres i dette sitatet:
Norske mediers og politikeres forhold til denne religionen/ideologien er preget av klam
underdanighet og pinlig berøringsangst. Det virker som om man håper og tror det vil «gå seg
til», bare vi alle legger oss flate nok. Men stort mer paddeflatt og ynkelig enn det er i dag, kan
det neppe bli. (Kristiansen, 2019a)

Flere andre artikler omtaler forholdet mellom eliten og islam på samme måte, og vi kan lese
at ”ingen land går til så store anstrengelser for å gjøre muslimer til lags som Norge”, om
”omfavnelsen av islam, der politikere fra høyre til venstre viser en tåpelig underdanighet”
(Skaug, 2019) og at man ”ikke [vil] fornærme landets muslimske diaspora. Og kanskje tør
man ikke” (Jenssen, 2019). Norske myndigheter, politikere, medier og journalister blir også
kritisert for å være ”for ettergivende og naive” (Birkelund, 2019), ”stadig mer redd for å
kritisere islam” (Thuestad, 2019a) og for å ha ”alliert seg med muslimske talsmenn” (Rustad,
2019a). I disse eksemplene kan vi klart se at de alternative nettsidene hevder at de som
befinner seg øverst i samfunnet i Norge i dag ikke tør å kritisere islam og at de egentlig er
alliert med muslimene. Denne tankegangen kan kobles til Eurabia-teorien og begrepet
dhimmitude som ble brukt om islamiseringen av kristne samfunn og om ikke-muslimske folks
underkastelse overfor islamsk dominans (Bangstad, 2013, s.372). Disse alternative nettsidene
bruker en alarmerende og svært kritisk retorikk for å fremstille elitene som underkastet islam,
og diskursen er i liten grad preget av fakta eller statistikk som faktisk kan bevise disse
påstandene. De belager seg heller på å overbevise og engasjere leseren emosjonelt i form av
skremmende retorikk, altså en form for pathos-appell.
I tillegg til at den norske eliten blir kritisert for å være underdanige overfor islam blir de også
kritisert for å være for støttende til religionen. Islam blir ironisk omtalt som å være ”nærmest
en felles verdi og en stor skatt alle bør glede seg over” og skribenten utdyper nærmere:
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Av en eller annen grunn er islam topp interessant stoff for det meste av pressefolk, politikere
og diverse samfunnsynsere. Stort sett handler denne nokså underlige interessen om å vise mest
mulig velvilje, respekt, ja, i mange tilfeller utilslørt entusiasme. Det er til dels snakk om ren
hyllest. (Kristiansen, 2019a)

Elitenes ”entusiasme” for islam og muslimer skriver også Rustad om, og han uttrykker at
”våre myndigheter ønsker dem velkommen og for å skjule at nykommerne har andre vaner og
verdier, blir de belønnet med privilegier”. Han skriver i samme artikkel at ”den liberale eliten
i Vesten” har en ”sykelig tiltrekning mot IS” og beviset for dette er at de vil hente hjem ”ISfamilier” (Rustad, 2019a). Statsministerens besøk hos moskeen Tawfiiq Islamic Center blir
også brukt som et bevis for myndighetenes ”allianse” med islam, eller som Storhaug uttrykker
det: ”Så mye makt tilkjennegis islam generelt, at statsministeren stiller opp i solidaritet med
medlemmer (alle settes i samme bås) av den ekstreme moskeen Tawfiiq Islamsk Senter”
(2019a). Når skribentene bruker slike eksempler for å underbygge påstandene sine blir
budskapet deres presentert som både rasjonelt og pålitelig. Med denne logos-appelleringen, i
tillegg svært bastante og skråsikre uttalelser og skremmende retorikk antyder de alternative
nettsidene at den norske eliten står i ledtog med islam og muslimer.
5.1.2. De lyver og holder ting skjult
I noen av utsagnene går kritikken ut på at elitene er for passive når det kommer til den
muslimske overtakelsen og at de ikke gjør nok for å motarbeide denne. I andre utsagn antyder
skribentene at elitene aktivt jobber for å skjule de negative sidene ved islam, slik vi ser
Storhaug gjør her: ”Ikke minst handler politikken fra mediehold og politisk hold om å prøve å
mørkelegge alvorlig problematikk i Norge, skapt av et islam som har fått mer og mer makt”
(2019a). Denne retorikken går også hakket videre ved å antyde at de norske elitene har ”et
ønske om å fyre opp under hatet mot både islamkritikere og ellers folk som ikke deler deres
syn [...] og et ønske om å sette andre i fare” (Hansen, 2019). Ved å skrive at elitene har
spesifikke ”ønsker” blir det antydet at de har en form for ”hemmelig agenda”: ”Det er
utvilsomt en grunn til at hovedstrømsmediene holder på som de gjør. De har politiske ønsker
og da lønner det seg å melde nyheter på en måte som styrker deres posisjon” (O. Halvorsen,
2019). I en annen artikkel får vi fortalt om ”den totalitære politistaten [som] den politiske
eliten og massemediene prøvde å misbruke tragedien på Utøya til å innføre” (Nistad, 2019).
Slike politiske ”ønsker” og ”forsøk” fra elitenes side blir her omtalt av de alternative
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nettsidene uten å vise til statistikk eller forskning, og det kan slik betegnes som
konspirasjonsteorier.
I en artikkel kalt Medienes doble standarder lurer skribenten på hvorfor ikke de ”seriøse
islamkritiske stemmene i Norge” kan ”få komme til orde med sin tydelige fordømmelse av
terroristen” (Manshaus) og spør hvorfor man ”istedenfor [slipper] til slike folk som Eivind
Trædal, Rune Berglund Steen og Eivor Evenrud for å spre vrengebilder til oss alle”.
Vrengebildene disse menneskene sprer er ifølge skribenten at ”spenningene i samfunnet vårt
er skapt av urolige nasjonalkonservative stemmer” (Sandelien, 2019). Nederst i artikkelen har
skribenten linket til artikler som Trædal, Berglund Steen og Evenrud har skrevet i ulike
nettaviser i etterkant av moskéangrepet hvor de kobler sammen høyreekstreme angrep og
Human Rights Services tankegods. Lignende retorikk om at elitene aktivt lyver og ”sprer
vrengebilder” finnes det flere eksempler på. Vi får fortalt at ”etnisk norske velgere med
bakgrunn i vår kristne kulturarv må ikke et øyeblikk tro at «virkelighetsbeskrivelsene» som
strømmer ut fra våre topp-politikere gir et bedre bilde av virkeligheten enn for eksempel
Oriana Fallaci12 og Hege Storhaug” (Paulsen, 2019).
Disse eksemplene viser hvordan de alternative nettsidene utfordrer mainstream medias
hegemoni ved å presentere virkelighetsbildene der som feil og som ”vrengebilder”. Diskursen
om at de norske elitene lyver fremmer også nettsidenes interesser ved å sette søkelys på og å
være kritisk til makten, samtidig som de er et alternativ til en ”offentlighet styrt av
irrasjonalitet” (Document, 2019a). I Resett kan vi lese at ”snakkehodene, de som har tatt feil
så langt, [mener] at hatet i kommentarfeltene er problemet over alle andre problemer.
Dessverre har snakkehodene/politikerne også tilstrekkelig (medie)makt til å presse/lure det
norske folk til å akseptere denne diagnosen”. ”Snakkehodene” blir innledningsvis omtalt som
de ”nærsynte, tunghørte og politisk korrekte snakkehodene på TV” (Birkelund, 2019), og
denne negative omtalen kan ses som et uttrykk for hegemonisk kamp mellom alternativ og
mainstream media.
Hittil har jeg tatt for meg Human Rights Services, Documents og Resetts fremstilling av en
norsk elite som har en agenda og som aktivt lyver og sprer falske virkelighetsbilder om

12

Oriana Fallaci er en kjent forfatter med tilknytning til Eurabia-teorien (Bangstad, 2013,
s.371)
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samfunnet og muslimer. I tillegg finnes det på disse nettsidene en diskurs som handler om at
elitene dysser ned temaer og holder ting skjult for ”folket”. Figenschou og Ihlebæk finner at
mainstream media blir fremstilt som partiske og villedende da høyrevridd alternativ media
hevder de negative følgene av innvandring og islam blir tiet ihjel. Målet til de alternative
mediene er altså å produsere og spre ”uavhengige”, ”ærlige” og ”kritiske” nyheter og
informasjon (2019, s.1228-1229). Nettsidene bruker blant annet moskéangrepet 19.august
2019 som et eksempel på det de hevder er en fortielse fra elitenes side. De mener at
mainstream media overdriver pressedekningen av moskéangrepet, mens de samtidig ”bruker
totalt motsatt retorikk når det gjelder kriminalitet som tilskrives innvandrerbefolkningen.
Enten forties mye av det eller så bortforklares det” (Karlsen, 2019c).
Den samme holdningen kan vi lese hos Resett hvor skribenten skriver at det i 2019 i Norge
var ”registrert to muslimske terrorangrep”, men ”ingen av disse hendelsene hadde et såpass
stort mediakjør som angrepet på moskéen i Bærum. Politikerne var helt tause og
hovedstrømsmediene glemte det fort” (O. Halvorsen, 2019). Her er det altså en holdning om
at elitene, og spesielt mediene, er partiske og omtaler høyreekstreme hendelser i større grad
enn angrep og kriminalitet gjort av innvandrere og muslimer. Eller sagt på en annen måte:
”Når vesten rammes av et islamistisk terrorangrep gripes mediene systematisk av et behov for
å dempe gemyttene. Med høyreekstrem terror er det motsatt” (Sandelien, 2019). Mainstream
media blir også kritisert for å ha en ”euforisk gjengivelse av [Manshaus’] ugjerninger” og at
de ”overså den virkelige ugjerningen han skal ha begått: Å drepe sin egen stesøster” (Karlsen,
2019c). ”Media og politikere ignorerer” ifølge en gjesteskribent på Resett at drapsofferet var
adoptert, og hun skriver videre at det ”virker som om [de] er blinde for rasisme, så lenge det
ikke rammer muslimer” (Adoptert fra Øst-Asia, 2019).
Nettsidene kommer med flere eksempler på det de mener er en ”fortielse av en konservativ
strøm” (Rustad, 2019b). Vi kan lese at elitene under den politiske festivalen Arendalsuka
”bevisst velger å holde relevante meninger utenfor debatten” (Kristiansen, 2019b), om at
regjeringen, etter at Norge sluttet seg til FNs migrasjonspakke, ”gjorde det den makter for å
tåkelegge mest mulig om innholdet” (Karlsen, 2019d), og at norske politikere ”ikke vil innse”
den negative utviklingen med ”økende segregering”, ”sharialover” og ”vold” (Jenssen, 2019).
I en artikkel forteller skribenten om ”desperat mangelvare” på ”menneskelig intelligens og
dømmekraft” innenfor ”politikk, forvaltning, presse, NGO-er [og] akademia” og forteller
videre:
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Når det viser seg at islam skaper splid der hvor den kommer, og både begår og utsettes for
aggresjon, er dette noe man helst ikke vil se mønsteret i. Det er uforklarlige avvik fra den
vedtatte idyllen. Det økte konfliktnivået, som ingen kunne ha forestilt seg i år 1990, skal
dysses ned for enhver pris. (Skaug, 2019b)

Disse diskursene, både om den politiske eliten som skjuler virkeligheten, og mainstream
medias skjeve fremstilling av moskéangrepet og Manshaus, bruker faktiske hendelser som
eksempler for å fremme konspirasjonsteorien om at elitene lyver og holder ting skjult. Dette
er en appellering til logos, og et forsøk på å fremstille virkelighetsbildene deres som
rasjonelle og legitime. Retorikken er også preget av en skråsikkerhet og skribentene setter seg
i en ekspertposisjon som får dem til å fremstå som troverdige avsendere. Dette er en
appellering til ethos, og holdningen om at det er de alternative nettsidene som besitter
sannheten kommer tydelige frem her. Denne diskursen er mindre preget av alarmerende
retorikk og pathos-appell, muligens fordi fiendebildet her er norske eliter og ”indre fiender”,
til forskjell fra de andre diskursene hvor fienden er muslimene. Diskursen om en norsk elite
som lyver og holder ting skjult for folket er da i størst grad preget av ethos- og logosappellering, og er i stor grad en utfordring til hegemoniet til mainstream media da de kritiserer
disse sterkt.
5.1.3. De vil stenge ned alternative medier
Denne delen av hoveddiskursen ”konspiratoriske diskurser” handler om at Human Rights
Service, Document og Resett hevder de norske elitene kritiserer, svartmaler og vil stenge ned
de alternative nettsidene. I en artikkel fra Resett kalt VG stempler arbeidsplassen min som
høyreradikal gratulerer skribenten VG med at de ”fikk stemplet de [VG] anser som nye
konkurrenter og økt hatet og usikkerheten” (Hansen, 2019) og viser til en artikkel hvor VG
har omtalt Resett som et ”omstridt, høyreradikalt nettsted” (Fjellanger, Haugan & Matre,
2019). Skribenten fremstiller VG som å ha en agenda ved å ”stemple” nettsidene som
høyreradikale fordi de blir ansett som konkurrenter. I en annen artikkel kan vi lese lignende
holdning om at ”personer med tilhørighet på venstresiden” er raske ute med pekefingeren
etter moskéangrepet og ”pekefingeren rettes mot de som oppfattes å tilhøre den
nasjonalkonservative fløy på høyresiden. Især de av oss som på en eller annen måte er
engasjert i det som omtales som alternative medier” (Ellingsen, 2019). Mainstream media blir
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beskrevet som ”råskinn som ikke har noen skrupler med å hive folk under bussen”, og de
”formidler at det er ok å hive høyresiden under bussen. Det er nærmest en god handling!”
Sistnevnte utdrag er hentet fra en artikkel som handler om at NRK ”bevisst unnlater å nevne
hvilke fora Manshaus opererte på” for at ”mistanken og anklagen [skal] gå i retning
Document, Rights.no og Resett” (Rustad, 2019c). NRK blir altså anklaget for å ha en agenda
om å skade de alternative mediene.
I tillegg til at nettsidene fremstiller den norske eliten som hatefulle mot alternative medier
handler denne diskursen også om at nettsidene eksplisitt hevder at eliten vil stenge ned
alternative medier. Vi kan lese at ”etablerte medier [...] bruker sin markedsmakt i allianse med
Demokratene og Big Tech til å prøve å stenge ned alternative nettsteder” (Rustad, 2019c), og
med mainstream medias og politikkens ”få [...] kunnskaper om islam” er det ”«enklere» å
kvitte seg med motstemmene” enn å gi en innsats og tilegne seg disse kunnskapene (Karlsen,
2019c). I tillegg til slike konspiratoriske fremstillinger får vi også konkrete eksempler på at
elitene faktisk vil ”få bukt med” nettavisene. Vi kan lese at Berglund Steen vil ”legge ned alle
nettstader og info-kanalar som i det heilde vågar å stille spørsmål” (Berg, 2019), og om en
lege som forteller at vi må ”få bukt med nettsider som Resett, Human Rights Service og
Document.no” som ”nører opp under fordommer og skaper hat” (Olsen, 2019). Samme
begrunnelse for å legge ned alternative medier kan vi lese på Resett som siterer fra en
Dagblad-artikkel at ”nettforaene har blitt en arena for voldsforherligelse, rasisme,
konspirasjonsteorier og radikalisering. Og slik vil det trolig fortsette, før vi har gjort vårt for å
heve terskelen for å bruke dem og i beste fall stenge dem ned” (Nistad, 2019). Ved å vise til
eksempler at medlemmer av ”den norske eliten” har uttalt at de vil stenge ned alternative
nettsteder fungerer dette som bevis for denne påstanden, og budskapet blir slik fremstilt som
legitimt og troverdig.
Artikler og utsagn som handler om at medlemmer av den politiske eliten vil kutte statsstøtten
til Human Rights Service kan også kobles til at elitene vil stenge ned alternative medier.
Nettsidene reagerer på at politikerne vil kutte støtten og politikernes argumenter handler om
at HRS ”fremmer et menneskesyn som ikke er akseptabelt” (Haaland, 2019), ”bidrar til
polarisering av den offentlige debatten” (Derraz, 2019b) og at de ”står for
fremmedfiendtlighet og hat” (Thuestad, 2019b). I en av artiklene spør skribenten hva som er
”uakseptabelt ved menneskesynet Human Rights Service fremmer?” (Haaland, 2019), og i en
annen kommenterer skribenten sarkastisk at politikerne ”dermed har [..] fått levert sitt bidrag
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til den norske dialogen om samfunnets vanskelig og polariserende spørsmål” (Lurås, 2019b).
Nettsidenes retorikk om at politikerne vurderer å kutte statsstøtten til HRS er preget av
skepsis og kritikk, og det virker som om nettsidene (igjen) mener de er ofre for en type
mediesensur. Dette kan også kobles til utsagn om at det ”har pågått en heksejakt” (Afsar,
2019) på disse alternative mediene, og at ”politikerkorps, med Ropstad og Støre i spissen
[roper] korsfest, korsfest mot Human Rights Service” (Dent, 2019).
Nettsidenes omtale av den norske elitens kritikk mot de alternative mediene, at de vil stenge
dem ned og kutte statsstøtten til HRS er preget av konspiratorisk retorikk. Nettsidenes
fremstilling av elitene som hatefulle uten å vise til nærmere ”bevis” appellerer til ethos, og de
fremstår som troverdige avsendere. Når nettsidene viser til faktiske eksempler og ”bevis”
appellerer de til logos, og når de fremstiller seg som ofre for elitenes sensur og kritikker er
dette en pathos-appellering for å vekke medfølelse hos leseren.
Kapittelet ”konspiratoriske diskurser” kan ses som et uttrykk for hegemonisk kamp da de
direkte kritiserer og utfordrer elitenes forhold til islam, at de ”skjuler virkeligheten” og de
utfordrer elitenes kritikk mot de alternative mediene selv. De fremstiller mainstream media
(og andre eliter) som uærlige og hatefulle, og i flere andre artikler blir de i tillegg fremstilt
som inkompetente og kunnskapsløse. De alternative mediene blir i denne sammenheng
fremstilt som ”de gode”: ”Vi vet at Erna Solberg er kunnskapsløs eller snakker mot bedre
vitende når hun omtaler islam, noe som både Resett, Document.no og Rights.no har
dokumentert gjennom god undersøkende journalistikk gjennom mange år” (Kahrs, 2019). At
de alternative mediene bedriver ”god undersøkende journalistikk” appellerer også til ethos og
vil styrke deres posisjon som legitime avsendere. Document skriver at de gjerne vil ”fortsette
å være en kontinuerlig oppdatert plattform for folk som er lei den fordummende pressen og
politikere som roper på handlingsplaner for imaginære problemer! Tips og støtte mottas med
takk!” (Dent, 2019). Denne skarpe kritikken er et godt eksempel på nettsidenes utfordring til
mainstream medias hegemoni. Til slutt kan det nevnes at denne diskursen kan kobles til
diskursen ”ikke islamofobe, kun kritiske” da nettsidene hevder at mainstream media og
politikere vil stenge dem ned på bakgrunn av at de ifølge elitene er høyreradikale og
fremmedfiendtlige, mens nettsidene selv benekter dette.
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5.2.

Konspirasjonsteorier om alternative medier

I dette delkapittelet skal jeg ta for meg HRS’, Documents og Resetts konspiratoriske
fremstilling av hvordan egne nettsider omtales og behandles av elitene, og dette er delt opp i
to kategorier: ”alternative medier er ofrene” og ”alternative medier ser sannheten”. Det er
flere utsagn fra foregående kapitler som også er kodet inn i dette delkapittelet, og diskursene
kan slik sies å flyte litt over i hverandre. Dette gjelder for eksempel utsagn om at det ”har
pågått en heksejakt” (Afsar, 2019) og at politikere roper ”korsfest, korsfest” (Dent, 2019) mot
de alternative nettsidene, og at mainstream media stempler dem som høyreradikale for å få
”økt hatet og usikkerheten” (Hansen, 2019). Disse utsagnene er tydelige fremstillinger av en
elite som lyver og kritiserer alternative medier, men også eksempler på hvordan de alternative
mediene fremstiller seg som ofre og de eneste som ser hva som er ”sannheten”.
5.2.1. Alternative medier er ofrene
Denne kategorien handler som nevnt om at de alternative nettsidene bruker en retorikk som
får de til å fremstå som de ”ekte ofrene” i et samfunn som er ute etter å ”undertrykke hele
meningsgrupper” (O. Halvorsen, 2019) og derfor skal ”starte en heksejakt på islamkritikere”
(Karlsen, 2019c). De alternative nettsidene appellerer ofte til pathos i sin fremstilling av dem
selv som ofre for å berøre leseren og for at man skal få medfølelse for dem:
For imgenting [sic] er så vondt for noen som å se avsky i andres ansikt rettet mot en selv [...]
For det å bli omtalt som rasist og muslimhater er ikke noe som føles ok. Og folk klarer ikke å
skille mellom rasisme og det å være rasist. Og hvis man hører at noen er rasist eller en som
hater, vil det vekke avsky i folk for nettopp disse menneskene. (Lurås, 2019a)

Videre skriver Lurås at å ”omdefinere islamkritikk” til ”islamofobi og muslimhat” tar oss i en
retning hvor det kun er ”en gitt gruppe som uten konsekvenser kan tillate seg å ha
diskriminerende og rasistiske holdninger”. Denne ”gitte gruppen” er ifølge Lurås muslimene
og i samme prosess vil dette skape en ny gruppe ”av etniske nordmenn [som] vil føle seg
utstøtt og foraktet” (Lurås, 2019a). På Document kan vi også lese at ”det som oppleves ekstra
knusende er når deres egne myndigheter står frem og anklager dem for å være hatefulle og
svikere”. Videre skriver skribenten at ”behandlingen som partier og medier har gitt Hege
Storhaug og rights.no er skammelig, rett og slett skammelig. Og skummel” (Rustad, 2019a).
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Disse utsagnene fremmer et inntrykk av at det er ”synd” på skribentene og alternative medier
fordi de blir ”uglesett” og behandlet dårlig. Utsagn hvor skribentene setter seg i en
offerposisjon når de blir anklaget for hatefulle ytringer omtaler Wodak som en diskursiv
strategi (2015a, s.21). Siden nettsidene ikke viser til konkrete eksempler eller hendelser kan
det karakteriseres som ”konspirasjonssnakk” hvor man kommer med hentydninger for å hinte
om konspirasjoner og slik kan man ikke bli tatt for å fremsette en konkret konspirasjonsteori
(Døving & Emberland, 2018, s.186).
Vi kan lese at muslimske utbrytere ”går målrettet mot Human Righhts Service” [sic]
(Movafagh, 2019) og at HRS’ arbeid med å avkle at ”alvorlig problematikk i Norge” er ”skapt
av et islam som får mer og mer makt” er ”arbeid som ikke verdsettes – mildt sagt – av
gammelmediene og sentrale politikere” (Storhaug, 2019a), og slike utsagn er også preget av
en offerdiskurs. At disse alternative nettsidene setter seg i en offerposisjon er ikke
overraskende, da grupper på ytterste høyrefløy ofte bruker retorikk som representerer dem
selv som ofre for undertrykkelse (Atton, 2006, s.586). Rollene blir her snudd på hodet, hvor
muslimene (som man kan betegne som ofre for den islamkritiske retorikken som sirkulerer på
de alternative nettsidene) blir betegnet som undertrykkeren, mens HRS er offeret, noe Wodak
i sine studier kaller victim-perpetrator-reversal (2015a, s.4). Det er hovedsakelig snakk om å
berøre leseren emosjonelt for å få støtte og medfølelse i denne diskursen og nettsidene
appellerer derfor i mindre grad til ethos og logos. Man kan i liten grad si at diskursen er
preget av logos-appellering, da de viser til at myndighetene jobber imot dem og behandler
dem dårlig, men hovedsakelig er dette igjen å sette seg i en offerposisjon for å få medfølelse.
5.2.2. Alternative medier ser ”sannheten”
Den neste kategorien handler om at det kun er de alternative mediene som ser ”sannheten” om
hva som skjer i samfunnet, mens ”alle andre” (spesielt eliten) vender blikket vekk og velger å
ikke se. Utsagn som tyder på slik retorikk er at det er ”helt ubegripelig at INGEN her i landet
ser ut til å se parallellene man kan trekke” mellom serien The Handmaid’s Tale og hvordan
kvinnene lever som ”slavinner i den såkalte Islamske Stat” (Ekstremisten, 2019), eller at en
annen skribent begynner sin artikkel med at ”det heter seg at det ikke har skjedd islamsk
terror i Norge. Men dette skyldes bare hukommelsestapet til mennesker som ikke ønsker å
vite” (Skaug, 2019a). Rustads utsagn om at ”når Vesten rammes av jihad-terror vender Vesten
i økende grad blikket vekk” (2019a) og at ”kultureliten er ute av stand til å forstå hva som
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foregår ute i verden” (2019b) handler også om en elite som vender blikket vekk og må åpne
øynene for å se ”virkeligheten”. Disse utsagnene er i tillegg preget av en alarmerende retorikk
og forteller implisitt at denne ”sannheten” går ut på at hvis folket åpner øynene vil de se et
samfunn som er i ferd med å ødelegges av islam. Denne retorikken er slik preget av en
appellering til pathos og vil berøre mottakeren emosjonelt.
Flere artikler bruker ord som ”sannheten” (Karlsen, 2019c; Zähler, 2019b) og ”virkeligheten”
(Paulsen, 2019; Ekstremisten, 2019) og de forteller enten direkte eller indirekte at det er de
alternative nettsidene som besitter den riktige oppfatningen av denne. ”Ekstremisten” skriver i
sin artikkel at ”de mange feministene her i Norge [...] ikke helt greier å se de virkelige
parallellene som finnes i det virkelige liv”, og videre at de har ”etter min mening helt
misforstått det større budskapet i serien” (The Handmaid’s Tale) (2019), og setter seg dermed
”over” alle andre som ikke altså klarer å se ”de virkelige parallellene”. I en artikkel fra
Document kan vi lese:
Hvor mange offentlige personer er det egentlig i dette åndelig formørkede landet som ikke har
mistet hodet fullstendig? La oss ta dette pent og forsiktig, så ingen faller av i svingene [...]
Sannheten er at dette er et åndelig fengsel. Vi som er frie mennesker, kan si dette. Men de
offentlige personene som ikke er frie mennesker, og enhver som identifiserer seg med disse,
hater oss fordi vi gjør det. (Skaug, 2019a)

I dette sitatet kan vi se at skribenten forteller nedsettende at han vet ”sannheten” om Norge og
at andre i dette ”åndelig formørkede landet” har mistet hodet, altså at de ikke har anelse om
hva som egentlig foregår. Skribenten setter seg i en og ekspertposisjon med overlegen
holdning, dette kan vi eksempelvis se i den andre setningen om at han må forklare det rolig så
”ingen faller av i svingene”. Denne posisjonen kan vi også se at flere av de nevnte skribentene
plasserer seg i og det får dem til å fremstå som tillitsvekkende og troverdige avsendere (ethosappellering). Diskursen om at de alternative mediene er de eneste som ser ”sannheten” er i
stor grad preget av en appellering til pathos da de tar i bruk alarmerende og nedsettende
retorikk som gjør at leseren berøres og engasjeres emosjonelt.
I dette analysekapittelet har jeg vist hvordan diskursene og retorikken på Human Rights
Service, Document og Resett bærer preg av konspirasjonsteorier da det i slike teorier er
tanken om at en liten gruppe som gjennom makt eller manipulasjon har påført uønskede
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samfunnstrekk, og at det kun er konspirasjonsteoretikerne som vet om denne sannheten
(Barkun, 2016, s.2). Nettsidene fremmer de konspiratoriske diskursene på ulike måter, men de
har flere likhetstrekk alt ettersom hvem konspirasjonsteoriene er rettet mot og hva den handler
om. De alternative nettsidene appellerer til logos når de bruker eksempler (som når de viser til
konkrete hendelser hvor elitene lyver eller vil stenge ned de alternative nettsidene) og bruker
disse eksemplene som ”bevis” som kan fremme budskapet deres som rasjonelt og legitimt.
Nettsidene appellerer til ethos når de setter seg i en ekspertposisjon med ovenfra-og-ned
holdning, og gjerne i ledtog med nedsettende retorikk. Med denne typen posisjon får vi et
inntrykk av troverdige avsendere som vet hva de snakker om, og at det de uttrykker er
legitimt. Den kritiske holdningen til mainstream media og hvordan nettsidene uttrykker at de
lyver og holder ting skjult er også en utfordring til den hegemoniske posisjonen til
mainstream media.
Nettsidene appellerer til pathos på ulike måter i de konspiratoriske diskursene ut fra hvordan
de vil engasjere og berøre leserne. Om diskursen er kritisk til de norske elitene har jeg vist at
den i mindre grad er preget av alarmerende retorikk, dette kanskje fordi det er snakk om
”indre fiender”. I den grad de bruker slik retorikk er det for å ”skremme” leserne om en elite
som er underkastet islam og hva som kan skje i samfunnet om islam vinner frem. Her blir det
altså fremmet en konspirasjon om at de ”indre fiendene” samarbeider med de ”ytre fiendene”
for å skade og kritisere de alternative nettsidene.
I delkapittelet om at de alternative mediene er ofrene ser vi at nettsidene appellerer til pathos
på en helt annen måte. Her tar de i bruk retorikk som berører leseren emosjonelt for å fremme
medfølelse og støtte til dem selv. Denne offerposisjonen fremmer også deres interesser ved at
de er ofre for elitenes undertrykkelse og i den forstand fremmer sin egen posisjon. Det er slik
også en utfordring til mainstream media hegemoniske makt da mainstream media er en del av
elitene.
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6. Fremstillinger av Manshaus og moskéangrepet
Den første problemstillingen min handler om å undersøke hva som kjennetegner diskursene
om islam og muslimer på de alternative nettsidene etter moskéangrepet 10.august 2019. I
dette siste analysekapittelet skal jeg undersøke Human Rights Services, Documents og Resetts
fremstillinger og uttalelser om Philip Manshaus og hans angrep på al-Noor-moskeen.
Analysekapittelet er delt inn i tre delkapitler: ”Manshaus er gal”, ”bagatellisering av
angrepet” og ”sympati og medfølelse”.
I diskursanalyse fokuserer man generelt på diskursers kontinuitet, forandring eller brudd.
Diskursene i dette analysekapittelet er i større grad enn i tidligere kapitler preget av stillhet og
brudd, noe som vises på forskjellige måter. Med ”stillhet” mener jeg her at det på selve dagen
for moskéangrepet er produsert mange færre artikler på Human Rights Service, Document og
Resett enn ”vanlig” (se vedlegg 8)13. Med de valgte søkeordene mine ble det den 10.august
2019 publisert til sammen seks artikler – fem på Resett og én på Document. Fire av de fem
artiklene på Resett er nyhetsartikler skrevet av NTB og den siste er en kommentar som
omhandler moskéangrepet (og er med i utvalget mitt). Den ene artikkelen på Document er en
nyhetsartikkel og er også med i utvalget. Jeg skal ikke gå nærmere gå inn på hva som kan
være mulige grunner til dette, da det ikke er relevant for problemstillingen min, men det er
likevel verdt å nevne. Brudd i fremstillingen av Manshaus og angrepet på moskeen tar jeg for
meg i de to siste delkapitlene, da disse viser to forskjellige sider og tilnærminger til
hendelsen.

6.1.

Manshaus er gal

Den første diskursen handler om at de alternative nettsidene omtaler Philip Manshaus som et
psykiatrisk tilfelle med ”alvorlige psykiske utfordringer” (O. Halvorsen, 2019). I Document
kan vi lese at det er en ”[tragedie] når det går over styr for en eller annen ekstremist eller
åndssvak person og vedkommende tyr til vold” (Paulsen, 2019). Andre artikler forteller at
dette var en ”ung norsk mann med dokumenterte traumatiske opplevelser” (Olsen, 2019),
”antakelig [et] tungt psykiatrisk tilfelle av en ung nordmann” (Storhaug, 2019b) og ”en
13

Dette vedlegget representerer derimot ikke utvalget mitt da mange av disse artiklene er
skrevet av NTB.
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drittunge med våpen og fiksering på etnisitet” (Movafagh, 2019). En artikkel på Resett viser
til et intervju med Hans Erik Dahl i ABC Nyheter hvor han forteller at angrepet ”ikke [kan]
begrunnes i noen kjent ideologi, bare i en forskrudd terror-logikk” (Hammer, 2019a). Med
dette utsagnet fremstiller den alternative nettsiden Manshaus som gal (med hans ”forskrudde
logikk”), samtidig som de sår tvil i hans tilknytning til ytre høyre.
HRS har flere artikler som fremstiller Manshaus som gal og voldelig. Han var ifølge Karlsen
en ”menneskefiendtlig og voldelig ung mann” som ”ønsket rasekrig, var fiendtlig innstilt til
kvinner og innvandrere [...] og selv mente han var «utpekt» av Christchurch-terroristen
Brenton Tarrant”. Hun skriver videre at dette ”lyder mildt sagt ikke friskt”, men avslutter med
at det ikke er gjort noen kartlegging av hans psykiske tilstand (2019c). Storhaug kan også
fortelle at angrepet hans ”fremstår foreløpig helt uten logikk” og ”koblingen i hans hode
mellom en stesøster og en moské” fremstår som ”den ultimate mentale kollapsen” (Storhaug,
2019a). Som Karlsen nevner var det på dette tidspunktet ikke gjort noen vurdering av hans
mentale tilstand, og deres fremstillinger av Manshaus som psykisk syk er ubegrunnet da det er
opp til sakkyndige å vurdere. Rustad skriver på sitt nettsted at angrepet ikke får ”den
konteksten det fortjener” og utdyper nærmere:
En norsk gutt med en tung familiehistorie forviller seg inn i troen på at voldelige handlinger
kan bidra til noe hvis man påberoper seg en større sammenheng. Den psykologiske
komponenten er helt tydelig. Alle som ser bilder av Philip Manshaus i retten ser at noe er galt
med ham. Breivik så også helt ko-ko ut. Samme uttrykk. (Rustad, 2019a)

Fremstillingen av Manshaus som gal og sammenligningen med Breivik finner vi i flere
artikler. Både smilet hans (Rustad, 2019d) og politiets og medienes omtale av ham som ”hvit
nordmann” (Rustad, 2019e) blir sammenlignet med Breivik og slik han ble fremstilt i
mediene. På Human Rights Service kan vi i én artikkel lese at ”det finnes destruktive, svake
mennesker, det så vi i Bærum i går, og det fikk vi til de grader bevist med ABBs terror”
(Afsar, 2019), og i en annen skriver Karlsen at om den ”draps-og terrorsiktede er en
islamfiendtlig rasist, så har han da også oppnådd det stikk motsatte av hva han kanskje ville.
På samme måte som terroristen Anders Behring Breivik”. Her viser Karlsen til ”ideen om en
handlingsplan mot islamofobi og muslimhat” i etterkant av angrepet og at denne ideen
legitimerer ”et slikt hat” (2019c). Det er forståelige nok at Manshaus blir sammenlignet med
Breivik da angrepene har visse likheter, eller som vi kan lese i Resett at ”i løpet av de åtte
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årene etter de grusomme handlingene den 22.juli, står vi overfor 1 – èn – ny solo-terrorist i
den høyreekstreme kategori som har klart å komme i handlingsposisjon”. Skribenten knytter
her angrepet til høyreekstreme holdninger, men bagatelliserer det samtidig for det er jo ”bare”
snakk om én enslig hendelse, selv om ”«kvantitetsbetraktninger» egentlig [er] vulgært i en
slik sammenheng” (Anonym psykolog, 2019).
At HRS, Document og Resett sår tvil om at Manshaus hadde tilknytning til den ytterste
høyrefløy og at de fremstiller ham som gal skaper en distanse mellom hendelsen og de
alternative nettsidene. Omtaler av Manshaus som et ”tungt psykiatrisk tilfelle” med
”traumatiske opplevelser”, og ikke som en drapsmann motivert av ekstrem ideologi,
bagatelliserer angrepet og Manshaus’ tilknytning til ytterste høyrefløy, noe som muligens
også er meningen med påstandene. Bagatellisering av selve moskéangrepet skal jeg i neste
delkapittel gå nærmere inn på da dette er svært utbredt på de alternative nettsidene.

6.2.

Bagatellisering av angrepet

Delkapittelet jeg har valgt å kalle ”bagatellisering av angrepet” handler om at de alternative
nettsidene bruker en retorikk som er preget av en form for ”nedsnakking” og holdning om at
angrepet kun var utført av en gal ung mann, og ikke skal tas så alvorlig. Eller som Document
uttrykker det: ”Enkelte ytrar seg med krav om «handlingsplan» mot islamofobi her i Noreg.
Bakgrunnen er ein villfaren ungdom som trampar inn i ein moskè med våpen i hand (Berg,
2019). Uttrykk som betegner hendelsen som ”et nedkjempet tilløp til terrorangrep” (Skaug,
2019a), at ”tullingen i Bærum slo seg laus” og at ”en eller annen tulling utfører en
voldshandling” (Berg, 2019) er også eksempler som viser hvordan de alternative nettsidene
bagatelliserer et angrep som potensielt kunne skadet mange mennesker. I disse artiklene
forteller også skribentene videre at det er ”nok til at en nær samlet norsk offentlighet erklærer
en krig mot «islamofobi»” (Skaug, 2019a), eller at det samme uke ”in the name of Allah” var
utført 28 angrep i 12 land som førte til mange drepte og sårede (Berg, 2019). Skribenten
kritiserer her islam ved å fortelle at muslimer ”hittil i år [har drept] fleire tusen” og at de da er
”verre” enn Manshaus som faktisk bare drepte én (Berg, 2019).
Human Rights Service, Document og Resett kobler angrepet til de norske elitenes kritikk av
alternative medier med holdningen om elitene ”bruker” angrepet til å rette pekefingeren mot
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ytre høyre – og derfor også mot de alternative mediene. I sammenheng med at de alternative
mediene kobler hendelsen til en kritisk retorikk blant elitene fremstår de igjen om de ”ekte”
ofrene i samfunnet. I Politikk og feiring av terror kan vi lese at skribenten kritiserer
mainstream media og sammenligner angrepet med noe han kaller ”miljøterror og
dyrebeskyttelsesterror”, uten at han forteller nærmere hva dette betyr:
Det var mye lykke i kommentarfeltet, naturligvis vist av personer som vil ha mer innvandring,
til norske hovedstrømsmedier etter angrepet på en moské i Bærum lørdag 11.08.2019 [...] En
kan ikke undertrykke hele meningsgrupper bare fordi en person gjorde noe slikt. Blant alle
politiske lag fins det personer med alvorlige psykiske utfordringer, som kan utføre slike
handlinger. I Europa finner du eksempler på miljøterror, dyrebeskyttelsesterror,
sosialdemokratisk terror, kommunistisk terror og listen går videre [...] Terror er dessverre blitt
et politisk verktøy også her i vesten. Dette er godt illustrert med artikkelen NRK kjørte når
angrepet først ble kjent, det sto «hvit» om og om igjen. Det var det viktigste av alt. (O.
Halvorsen, 2019)

Slik ”undertrykking” av de alternative nettsidene kan vi lese om i flere artikler, og de
fremstiller seg igjen som de ”ekte” ofrene i samfunnet. Vi kan lese at det er ”ikke bare
aggressoren på islams bekostning som er å klandre. Det er også alle andre som ikke har så
mye godt å si om islam” (Skaug, 2019a). På Human Right Service kan vi lese:
På lørdag skjedde det som mange har fryktet, at en hvit, ung mann (21) går til angrep på en
moské. Vi har hørt mye om sinte, hvite menn de siste årene, ikke minst fordi de tilnærmet på
automatikk defineres inn i en høyreekstrem kontekst og er roten til alt ondt. (Karlsen, 2019c)

Her kritiserer Karlsen mainstream medias fremstilling av angrepet og at de indirekte kobler
ham til ytre høyre, noe som gjør at de alternative mediene i siste instans blir de ”ekte ofrene”.
Denne koblingen mellom Manshaus’ angrep og alternative medier kommer kun frem gjennom
de alternative mediene selv (de viser ikke til noen konkrete artikler i MSM som forteller om
dette) og de setter seg da i en ovenfra-og-ned allvitende posisjon som får dem til å fremstå
som legitime og overbevisende avsendere.
I sammenheng med deres fremstilling av alternative medier som ofre, kan vi i flere artikler
lese hvordan de frasier seg alt ansvar og tar sterk avstand til Manshaus’ angrep – ”dette skjer
ikke i vårt navn, med vår velsignelse” (Zähler, 2019a). Vi kan lese om en skribent som ”tar
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sterk avstand fra dette angrepet” (Movafagh, 2019) og en annen som føler han ”kan tale for
alle” fordi han ”kjenner de fleste som har engasjert seg disse tre stedene” (HRS, Document og
Resett) når han ”sier at samtlige tar på det sterkeste avstand fra all vold og terror” (Ellingsen,
2019). Rustad kan skråsikkert fortelle at ”de som er i stand til å begå slike handlinger [...] blir
ikke drevet av det som står på Document, rights.no, Resett eller Breitbart” (2019c), og spiller
her på egen troverdighet, integritet og faglig kompetanse i likhet med de andre skribentene
som tar avstand fra angrepet. Dette appellerer da til ethos. For å ”bevise” at de alternative
nettsidene ikke var årsak til angrepet kan vi i Resett lese at Kristian Bjørkelo uttaler at
Manshaus ”var et produkt av hatefullt språk og konspirasjonsteorier” og at ”man finner
årsaken andre steder enn hos Human Rights Service, Resett og Document.no” (Hammer,
2019b). Her appellerer ikke skribenten kun til ethos, men også logos da han tar i bruk eksterne
kilder som kan bekrefte egne holdninger og budskapet blir i større grad fremmet som legitimt
og rasjonelt.

6.3.

Sympati og kritikk

Dette delkapittelet handler om at de alternative nettsidene ikke bagatelliserer moskéangrepet
og dette kan bli sett på som et brudd med diskursen hvor de samme nettsidene bagatelliserer
hendelsen. Hadde angrepet vært så lite alvorlig som nedsnakkingen deres skulle tilsi, er det
vel også liten grunn til å uttrykke sympati og støtte for ofrene, og det er dette jeg mener med
diskursens ”brudd”. I flere artikler kan vi lese at skribentene uttrykker sympati og medfølelse
i forbindelse med moskéangrepet, både for samfunnet generelt og for de utsatte. Vi kan lese at
det er ”dypt tragisk” (Anonym psykolog, 2019), at ”det er ufattelig trist at uskyldige
mennesker ble utsatt for terror-angrep [...] (Sundt, 2019), og at det er ”usigelig trist at
uskyldige mennesker ble utsatt for skyting [...] Heldigvis førte ikke angrepet til at noen ble
drept” (Afsar, 2019).
På tross av at nettsidene synes angrepet generelt er ”trist” er de derimot raskt ute med å
kritisere mainstream medias fremstilling av gjerningsmannen og deres omtale av hendelsen
som høyreradikal, noe som vi også kunne se da de ”bagatelliserte” hendelsen, men her på en
sympatisk måte. Sundt skriver videre:
Det var – takk og pris – få mennesker til stede i moskéen da det smalt, og to djerve og
handlekraftige herrer fikk raskt overmannet den etnisk norske, hvite nordmannen med norsk
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statsborgerskap, Philip Manshaus. Ingen tvil om gjerningsmannens bakgrunn når både politi
og medier er så tydelige på å gi en mest mulig detaljert beskrivelse av vedkommende.. (Sundt,
2019)

Flere artikler er på samme måte preget av en kritikk mot elitene i sammenheng med
moskéangrepet, og nettsidene kan til og med sies å ”bruke” hendelsen som et utgangspunkt
for denne kritikken (noe som de alternative nettsidene egentlig kritiserer mainstream media og
politikere for å gjøre). Rustad kobler en type ”falsk islamofobi” med selve hendelsen da han
hevder at angrepet på al-Noor og elitenes reaksjon i etterkant beviser at islam og muslimene
blir feilaktig fremstilt som ofre: ”Man oppførte seg som om målet i virkeligheten hadde vært
muslimer og al-Noor bekrefter denne forestillingen” (Rustad, 2019a). Rustad antyder her at
det i ”virkeligheten” er noen andre som er ofre, mest sannsynlig de alternative mediene selv.
Lignende retorikk kan vi finne i artikler på HRS: ”Terroranslaget mot en moské i Bærum
følges tett av mediene. Mindre oppmerksomhet får drapet på stesøsteren. Førstnevnte passer
åpenbart inn i MSMs narrativ, og slik kan en også legitimere at store deler av det norske folk
er "muslimhatere"” (Karlsen, 2019c). Også Storhaug kan fortelle at ”i kjølvannet av tragedien
i Bærum, der ei jente på 17 år ble drept av sin stebror og skudd ble løsnet i en moské, velger
Solberg og Kallmyr å stille opp i en av de mest kjente ekstremist-moskeene”. Hun forteller
videre at HRS får ”langt mer oppmerksomhet enn den drepte” da de blir omtalt og kritisert i
mainstream media, og at dette er ”umusikalsk politikk av verste kampanjemerke” (Storhaug,
2019a). Disse utsagnene viser hvordan de alternative nettsidene kritiserer elitene i etterkant av
moskéskytingen, og at de til og med kritiserer elitene på grunn av hendelsen. Slike utsagn er
ikke preget av følelser, men heller av en appellering til logos hvor de bruker hendelsen som
”bevis” for sine argumenter. Budskapet deres om en elite som lyver og samarbeider med
islam blir slik presentert som rasjonelt da de faktisk har eksempler som ”beviser” dette.
I fremstillingene av Philip Manshaus og moskéskytingen appellerer HRS, Document og
Resett til ethos ved at skribentene setter seg i en ekspertposisjon når de omtaler Manshaus
som gal da de faktisk ikke kan vise til noen konkret vurdering av ham og hans psyke.
Nettsidene setter seg også i en ekspertposisjon når de bagatelliserer moskéangrepet og tar
sterk avstand fra det. For å fremme deres rolle som troverdige avsendere er det viktig å
fremstå som gode mennesker med høy moral og de appellerer da til ethos. Dette gjelder også i
deres kritikk av mainstream media og politikere som de mener ”bruker” angrepet for å
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fremme egne narrativer og ”kampanjer”, og slike utsagn spiller på nettsidenes troverdighet,
integritet og faglig kompetanse. Det er viktig for nettsidene å fremstå som autentiske med
meninger og oppfatninger som er basert på sunn fornuft (Wodak, 2015d, s.7) da deres
påstander vil bli fremstilt som mer rasjonelle.
HRS, Document og Resett kan sies å bruke angrepet som et ”bevis” for å fremme egne
holdninger angående islam og de norske elitene, og slike utsagn er preget av en appellering til
logos, og saken i seg selv. Når de trekker inn andre som støtter deres påstander og er enige i
deres vurderinger (av Manshaus’ psyke og hans tilknytning til alternative medier) fungerer
dette som bevis og de fremmer sitt budskap som rasjonelt og egne posisjoner som legitime.
Når de setter seg i en posisjon som ofre for elitenes kritikk appellerer dette til pathos for å få
medfølelse og sympati fra leseren. Og når de alternative nettsidene uttrykker medfølelse og
sympati i forbindelse med angrepet kan vi få inntrykk av at de igjen er moralske mennesker,
og dette styrker lesernes medfølelse for nettsidene selv.
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7. Avslutning
7.1.

Konklusjon

I denne oppgaven har jeg undersøkt hva som kjennetegner diskursene om islam og muslimer
på Human Rights Service, Document og Resett, og hvordan disse diskursene blir fremmet ved
bruk av retoriske virkemidler. Svaret på den første problemstillingen er at de alternative
nettsidene har en svært kritisk fremstilling av islam og muslimer, og en del artikler og utsagn
går i tillegg så langt i sin kritikk at de kan betegnes som islamofobe. Det første
analysekapittelet handler om ulike islamofobe diskurser hvor nettsidene kritiserer islam fordi
de hevder at religionen står for negative verdier som er skadelige og som truer Norge. De
unndrar seg i tillegg anklager om islamofobe ytringer da de hevder at islamkritikken tar
utgangspunkt i islam som en totalitær ideologi, og at de gjør det for å forsvare demokratiet.
Nettsidenes antiislamske uttalelser knyttes også til en kritikk av elitene i det norske
samfunnet. De antyder at ”islamofobi” er et problem skapt av mainstream media og
politikere, og at sistnevnte feilaktig forsøker å stemple de alternative nettsidenes legitime
islamkritikk som preget av islamofobi. HRS, Document og Resett kritiserer de norske elitene
for å være for passive og ikke gjøre noe for å motarbeide den ”muslimske overtakelsen”, og
de går så langt som å hevde at myndighetene er alliert med muslimer for å islamisere
samfunnet. Dette er også påstander som kan knyttes til Eurabia-teorien.
De alternative nettsidene viser også mer indirekte antiislamske holdninger, blant annet pakket
inn i konspiratoriske diskurser. I deres kritikk av de norske elitenes ”virkelighetsbilder”
antyder de at deres fremstillinger av islam og muslimer er de riktige. Det er kun de alternative
mediene som ser den ”ekte sannheten” om islam, og denne sannheten kan kobles til de
islamofobe diskursene om muslimsk overtakelse og islams negative verdier. HRS, Document
og Resett anklager også elitene for å overdrive den journalistiske dekningen av høyreekstreme
angrep, mens de tier om kriminalitet og angrep gjort av muslimer. Denne påstanden kan
tolkes som om nettsidene antyder at elitene, og spesielt mainstream media, er partiske, og at
islamsk terror egentlig er et mye større problem enn høyreekstrem terror. Den gjennomgående
fremstillingen av de alternative nettsidene som ”de ekte” ofrene i samfunnet legger også mer
vekt på påstanden om at islam og muslimer er farlige for det norske samfunnet, og at de,
sammen med elitene, er ”de ekte” undertrykkerne.
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I tråd med teorier og forskning på diskurser på ytterste høyrefløy er diskursene på Human
Rights Service, Document og Resett preget av tre fiendebilder: islam/muslimer, elitene og
Manshaus. Nettsidene tar avstand til disse fiendene på ulike måter og med diskursive
strategier som oppretter en distanse mellom ”oss” og ”dem” og dermed mellom de gode og de
onde. Med Wodaks begreper kan man hevde at nettsidenes fremstilling av alternative medier
er preget av positiv selvpresentasjon (2015c, s.23) og et forsøk på å definere sin identitet i
motsetning til fiendene. Nettsidenes identitet er knyttet opp mot deres samfunnsinteresser og
selvpresentasjon som ”frihetens og fornuftens stemme” (Document, 2019a) og ”som en
uavhengig mediekanal som jobber for demokrati og ytringsfrihet” (Resett, 2019b). Deres
interesser blir fremstilt i et positivt lys og dette kan ses i sammenheng med at begreper som
”diskriminering” og ”ekskludering” har negative konnotasjoner. Wodak hevder at den
diskursive strategien som handler om å presentere seg i et positivt lys er utbredt på ytterste
høyrefløy da de er klar over at slike meninger er tabu (2015c, s.6).
Noe som overrasket meg ved nettsidenes retorikk er at det i mindre grad er fokus på etnisitet
og stenging av Norges grenser for innvandrere. Dermed kan nettsidene ikke defineres som
klart etnonasjonalistiske eller nativistisk nasjonalistiske da dette innebærer at nasjonalt
medlemskap skal være basert på etnisitet og ekskludering av innvandrere (Kaufmann, 2019,
s.438), og et ønske om å etablere en homogen, hvit, kristen befolkning (Wodak, 2015e, s.8).
Dette finner jeg ikke spor av på Human Rights Service, Document og Resett, men de hevder
derimot at (den muslimske) innvandringen er ”problematisk” da det er en trussel for det
norske velferdssamfunnet og demokratiet. I den grad de omtaler begrensning av innvandring i
det hele tatt er det da for å verne den norske kulturen.
Man kan bruke de retoriske virkemidlene ethos, logos og pathos for å undersøke hvordan
avsenderens retorikk kan påvirke og overbevise mottakerne (Kjeldsen, 2006, s.33). Svaret på
oppgavens andre problemstilling er at de nevnte diskursene blir fremmet av ethos, logos og
pathos på noen spesifikke måter, alt ettersom hva diskursen handler om og hvordan nettsidene
vil engasjere og berøre leserne. Generelt kan man si at nettsidene appellerer til ethos når de tar
i bruk retorikk som kan fremme deres identitet som troverdige og tillitsvekkende avsendere.
Dette skjer som oftest ved at de setter seg i en ekspertposisjon med en ovenfra-og-ned
holdning og en skråsikker tone. Diskursene blir derimot fremmet ved logos-appellering når
artiklene og innleggene er preget av henvisninger til undersøkelser, rapporter og intervjuer
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som kan fungere som ”bevis” for egne holdninger og påstander. Dette spiller på lesernes
fornuft, og slik kan budskapet deres fremmes som legitimt og rasjonelt.
Nettsidene appellerer til pathos på to spesifikke måter. Når de bruker alarmerende og
skremmende retorikk appellerer nettsidene til lesernes følelser i form av redsel, og de bruker
som oftest denne type tone når det handler om ”ytre fiender” og kritikk mot islam. Når de
derimot setter seg i en offerposisjon tar de i bruk retorikk som berører leserne emosjonelt for å
få medfølelse og støtte. Nettsidene setter seg som oftest i en offerposisjon når kritikken deres
handler om ”indre fiender” og den norske eliten. De tre appellformene jobber sammen for å
skape et helhetlig legitimt og rasjonelt prosjekt som har overbevisningskraft på leseren.
Diskurser kan påvirke ulike maktrelasjoner i samfunnet og med diskursanalysens kritiske
fokus har jeg også undersøkt hvordan de alternative nettsidenes diskurser er uttrykk for en
utfordring til den hegemoniske posisjonen til mainstream media. Nettsidenes sterke kritikk
mot både islam og den norske eliten står i seg selv i opposisjon mot mainstream media siden
tradisjonell media og journalistikk er kjent for å ha objektiv og nøytral dekning som ideal
(Olsen, 2013). HRS’, Documents og Resetts påstander om islam og muslimer kan ses som et
uttrykk for hegemonisk kamp i deres eksplisitte og skarpe kritikk, og de hevder i tillegg å
opplyse leserne om noe som mainstream media ignorerer og dekker over. Elitenes, og spesielt
mainstream medias, forhold til og dekning av islam blir omtalt som preget av underdanighet
og løgner, og denne kritikken er en form for hegemonisk kamp på feltet alternativ vs.
mainstream media.

7.2.

Videre forskning

Som nevnt innledningsvis er forskningsfeltet ”ytre høyre” og ”alternative medier” stort. Om
man begrenser seg til norske alternative medier snevres dette feltet inn og fenomenet har til
og med blitt omtalt som ”forsømt i forskingen” (Brandtzæg, 2018). Med oppgaven min
ønsker jeg å bidra med innsikt på dette fenomenet. Funnene mine er i tråd med tidligere
forskning på ytterste høyrefløy generelt, og høyrevridde alternative medier spesielt, hvor
antiislamske og antielitiske holdninger er utbredt. Utover dette gir min undersøkelse om de
alternative nettsidenes diskurser og retoriske virkemidler god innsikt i hvordan de når ut til
sitt publikum og tilegner seg tilhengere. Slik kan oppgaven knyttes til større
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samfunnsproblematikk om at islam- og innvandringskritiske holdninger i dag er mer radikal i
innhold og når ut til flere mennesker (Kallis, 2018, s.1). Koblingen mellom mine
studieobjekter og samfunnet som helhet er et komplekst fenomen som min oppgave kun
overfladisk er innom, og jeg håper derfor at dette er noe som kan inspirere andre til videre
forskning.
Som nevnt tidligere er oppgaven blitt begrenset i utvalget. Det ville være forskningsmessig
interessant å utvide dette og undersøke temaet uten søkeord og tidsbegrensning. Det er verdt å
ha i bakhodet at alle artiklene og utsagnene som er med i denne oppgaven ble utgitt i løpet av
syv dager etter et moskéangrep. Det kan derfor være interessant å utvide tidsbegrensingen for
å undersøke om retorikken deres har endret karakter på grunn av hendelsen. Mulige endringer
kan være om nettsidenes retorikk har blitt ”dempet” på grunn av angrepet og Manshaus’
tilknytning til høyreradikalisme, eller om den muligens har blitt mer ekstrem i innhold. Det
faktum at det 10.august 2019 ble publisert færre artikler enn vanlig kan tyde på førstnevnte.
Dette er derimot utenfor mitt forskningsfokus, men ville vært fruktbart å undersøke videre.
Alternativt hadde det vært interessant å gjøre en komparativ analyse med datautvalg både før
og etter hendelsen.
For større og bredere innsikt i holdninger om og fremstillinger av islam og muslimer både på
internett og i samfunnet vil det også være interessant med andre metoder for innhenting av
datamateriale og analyse. Mulige innfallsvinkler kan være intervjuer av skribenter på de
alternative nettsidene, eller lesere av dem, alt ettersom hvilken vinkel man vil belyse
problematikken fra. Andre områder tilhørende ytre høyre på internett, som sosiale medier
eller nettsidenes kommentarfelt, er også interessante forskningsområder. Avslutningsvis kan
man si at oppgaven min belyser temaer som er relevante for dagens samfunnsproblematikk.
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