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Dagens forelesning 

 Naturalisme og konstruktivisme: 

 Sherlock Holmes og Jane Marple 

 Sosialkonstruktivismens hovedprinsipper 

 Noen kommunikasjonsmodeller 

 Former for tekstanalyse brukt i samf.vit.sk.: 

 Innholdsanalyse, retorikk, semiotikk, diskurs, 

hermeneutikk, narratologi 

 Eksempler 

 Kommunikasjon, handling, makt 

 

 



Forskningens byggeklosser 
 

1. Ontologi: Hva er det der 
ute? 

2. Epistemologi: Hva og 
hvordan kan vi vite om det? 

3. Metodologi (teorier om/ 
logikken i bruk av metode): 
Hvordan kan vi fremskaffe 
kunnskap om det? 

4. Metoder: Hvilke konkrete 
prosedyrer kan vi bruke? 

5. Kilder: Hvilke data kan vi 
fremskaffe? 

 



 

 

 Sherlock Holmes     Miss Jane Marple 

    Naturalist               Konstruktivist 

 

 

 Insisterer på at sannheten 

kan avdekkes: «Facts speak 

for themselves, and (…) 

knowledge will grow …» 
 

 Et utsagn er sant dersom 

det korresponderer med 

fakta 

 
 

 Systematisk tenkning, 

formelle regler og metoder 

 Sannhet kan avdekkes, men 

tviler på at det kun eksisterer 

en, uforanderlig sannhet/ 

verden 

 Hva er fakta? Marple/forskeren 

samhandler med fakta/data. 

Også fantasi/informert gjetning 

kan bidra til forståelse, 

mønstre og forklaringer 

 Serendipity: ikke eg. tilfeldig 

oppdagelse («dumb luck»), 

men en tilfeldig observasjon 

fanget opp av mottakelige blikk 

(«not so dumb luck») 

 

 



Sosialkonstruktivismen 

1. En kritisk innstilling til selvfølgelig viten  

2. Vår viten om verden er historisk og kulturelt 
skapt (kontingent), og våre bilder av verden 
kunne vært annerledes/kan forandres 

3. Sammenheng mellom viten og sosiale 
prosesser: Viten skapes i sosial interaksjon 

4. Sammenheng mellom viten og sosial handling: 
Sosial konstruksjon av viten og sannhet får 
konkrete sosiale konsekvenser 

     Vivien Burr (2003: 2-5) 



Bedre tolkninger? 

 «[b]etter interpretations do not aim at arriving at the final, 

objective (in the [naturalist] sense) truth of the matter but 

rather are those that are at the same time aware of their 

own conditionality and are open to the distortions 

occasioned by conditions of radical inequality … ‘Better’ 

interpretations are readings in which the subject might 

recognize himself or herself, his or her menings, his or 

her actions, and might even agree. And ‘better’ 

interpretations are those that are simultaneously 

attentive to participants’ self-understanding and the way 

power functions in language… (Euben 1999:45 i Moses 

& Knutsen 2007:200). 



Sannhet? 

 Clifford Geertz mener at det ikke finnes noen 
kontekstuavhengig virkelighet som man kan måle 
tolkninger i forhold til – ingen Sannhet med stor S. 

 ”What gets better is the precision with which we vex 
each other” (Geertz 1973: 30).  

 Han mener ikke dermed å ha sagt det siste som er å si 
om en sak. En fortolkning er god, dyptpløyende, skarp 
eller tilfredsstillende snarere enn Sann: 

  Det gjør ikke noe inntrykk at folk sier at fordi objektivitet i 
 streng forstand er umulig, så kan man like godt gi opp. Det 
 er det samme som å si, at fordi det er umulig å lage et 
 fullstendig sterilt miljø, så kan man like godt foreta [kirurgiske]  
 operasjoner i en kloakk.” (Geertz 1973: 30) 



Radikal 

sosialkonstruk-

tivisme 

Moderat 

sosialkonstruk-

tivisme 

Er alle de bilder vi har av 

den sosiale verden skapt 

vilkårlig? 

 

Ja 

 

Ja, men… 

Er det noen bilder som 

har bestemte relasjoner 

til noe annet, utenfor oss 

selv? 

 

Nei 

 

Ja, men… 

Er det grenser, rammer, 

strukturer for hva som 

kan skapes, tenkes, 

handles 

 

Nei 

 

Ja, men… 



Lineær kommunikasjonsmodell 

    

 

 

      

 

 

                                

 Avsender          Budskap            Mottaker 

 

 



Utvidet lineær kommunikasjons-

modell (Stuart Hall 1973/80): 

 

      

  

             Støy, konkurrerende stimuli 

    

  Avsender         Budskap            Mottaker 

            Innkoding              Avkoding 



RECEIVER 

(Mottaker) 

RECEIVER 

(Mottaker) 

RECEIVER 

(Mottaker) 

Wendy Griswold (2008):  

Den kulturelle diamant 

RECEIVER 

  Kulturelt     

     objekt, 

(delt betydning 

nedfelt i form) 

  Sosial verden 
     (kontekst, tid)  

Skaper/  

avsender Mottaker 

http://www.arts.ualberta.ca/igel/IGEL1998/pic19.jpg


Narratologi: 

Algirdas Greimas’ aktantmodell 

 

 avsender     objekt      mottaker       kommunikasjons-

        aksen 

     prosjektaksen 

    

 hjelper        subjekt      motstander    konfliktaksen 





 

Øyvind Dahl (2001): Kulturfiltermodell  

      

      

 

                                KONTEKST 

                                     KANAL 

Intendert       Avsenders          Budskap:          Mottakers           Mottatt 

budskap        kulturfilter         tegn/melding      kulturfilter          budskap    

 

 

                                           Tilbakemelding 

 



 

Øyvind Dahl (2001): Kulturfiltermodell  

      

      

 

                                KONTEKST 

                                     KANAL 

Intendert       Avsenders          Budskap:          Mottakers           Mottatt 

budskap        kulturfilter         tegn/melding      kulturfilter          budskap    

 

 

                                           Tilbakemelding 

 

RETORIKK …                … INNHOLDSANALYSE …               … HERMENEUTIKK 

      … SEMIOTIKK … 

       … DISKURS … 

                … NARRATOLOGI … 



Former for samfunnsvitenskapelig 

tekstanalyse (Ryghaug 2002) 

 Innholdsanalyse: Prosedyre som opererer 
med kategorier, som deretter kvantifiseres 
ved hjelp av frekvensundersøkelser. Kan 
også gjøres kvalitativt (Ryghaug 2002:307). 

 Retorikk: Læren om talekunst/overtalelse, 
først og fremst sett fra avsendersynspunktet.  

 Semiotikk/strukturalisme: Læren om tegn 
som bærer/produsent av mening. 



Fortsettelse… 

 Diskurs: En bestemt måte å snakke om og 

forstå verden (eller en del av verden) på. 

 Hermeneutikk: Tolkning/søk etter mening i 

tekst/handling/samfunn. Inspirerte gjetninger. 

Pendling mellom del og helhet. 

 Narratologi: Læren om hvordan fortellinger 

er bygd opp. En fortelling inneholder en 

tidsmessig, handlingsmessig og sosial 

dimensjon – i tillegg til mening (Ryghaug 

2002:318). 

 

 



Innholdsanalyse 

 Bearbeiding av et stort materiale «stiller 

spesielle krav til hurtige analysemetoder 

samtidig som at innholdet skal være 

målbart og kunne beskrives med tall» 

(Ryghaug 2002: 307) 

 Eksempler: 

 Analyse av den norske kultureliten 

 Kristin Halvorsens blogg 



TIÅR ANTALL TREFF 

1980-tallet 43 

1990-tallet 263 

2000-tallet 1111 

Totalt 1417 

   EKSEMPEL 1: Innholdsanalyse av kultureliten:  

     Antall treff  på kulturelit*  i norske aviser per tiår   

«Myten om den norske kultureliten» (Harr og Krogstad 2011) 



Få erklæringer om tilhørighet, 

mye «liksom-likhet» 

 
 Bare to erklæringer om tilhørighet til 

kultureliten. Men det er flust med 

fornektelser av tilhørighet. 

 Mens kultureliten gjennom sin liksom-

likhet nedtoner klasseforskjeller, sørger 

mediene for å tydeliggjøre dem.  

 



EKS. 2: Kvantitativ og kvalitativ innholdsanalyse 

«En bok, en blogg og en blondine» (Krogstad 2007) 

   

 Blondinen: Kristin Halvorsen, 
partileder i SV 

  
 Bok/hjemmeside: ”Rett fra hjertet” 

 
 Blogg: www.svkristin.no 

 
 Nettmøter 

  

 

 

 

Takk til Norges 
Forskningsråd 

http://www.svkristin.no/




Hovedspørsmål 

 
 Hvordan formidle politisk personlighet 

gjennom bok/hjemmeside, blogg og 

nettmøter? 

 Mål for kommunikasjonen 

 Personlig-politisk profilering 

 Kommunikative virkemidler 

 Interaktivitet 

 Hvem kommenterer, og hvordan? 

  



Data, metode 

 Intervjuer med samtlige partier på Stortinget om IKT og 
medier 

 

 Innholdsanalyser av Halvorsens: 
 bok 

 blogg (44 postinger)  

 nettmøter (99 svar) 

 

 Innholdsanalyser av: 
 bokrespons (21 avisanmeldelser og 23 nettkommentarer) 

 bloggrespons (511 kommentarer) 

 nettmøter (99 nettmøtespørsmål) 

 

 



Halvorsens 

mål 

Halvorsens 

midtscene-

profilering 

Halvorsens 

stil/virkemidler 

Interaktivitet/ 

kommunikasjons-

retning 

Kommentatorenes 

respons 

Responsens omfang 

og kjønnsfordeling 

Bok/ 

hjemme-

side 

”Få folk til å 

gjenkjenne SV-eren i 

seg selv” 

”Bli med på noe som 

er større enn deg selv” 

Rett fra hjertet 

Personlig politisk 

profilering med full 

kontroll, er 

”folkelig og nær”, ”byr 

på seg selv” og vil ha folk 

med 

Prosessuell, to-medial 

tilnærming: deler av 

boka på nett 

Mange og lange 

resonnementer  

Boka: fra Halvorsen til 

velgerne, ikke 

interaktiv. 

Hjemmesiden: 

interaktiv diskusjons-

arena 

”Sjangeren uklar”, 

”boka for enkel”, 

”uferdig”  

Formell, kritisk 

meningsbasert 

H. alt fra ”for privat”, 

via ”for lite personlig” 

til ”ekte/ naturlig” 

N= 44  

(21 avisanmeldelser og 

23 nettanmeldelser) 

Menn:    77% 

Kvinner: 14% 

IOK*:       7% 

 

Blogg 

 

Informere, uten filtre 

Etablere kontakt  

”Få folk i tale, fange 

opp meninger der ute” 

 

Rett fra levra 

Profilering med kontroll: 

Legger premisser for 

debatt 

Åpner for mer 

personfokusering: ”Et 

langt steg nærmere 

velgerne” 

 

Kort, muntlig og 

personlig dagbokstil 

 

Interaktiv: Fra 

Halvorsen til velgerne,  

fra velgerne til 

Halvorsen,  

fra velgere til velgere  

Halvorsen svarer 

sjelden på 

bloggdeltakeres 

innspill   

 

Meningsbasert (i alle 

fall for menn) 

Etter den første 

begeistringen en stadig 

sterkere kritikk av 

manglende postinger/ 

respons fra Halvorsen 

 

N= 549 

bloggkommentarer på 

40 postinger 

Menn:    72% 

Kvinner: 12% 

IOK*:     16% 

 

Nettmøter 

 

”Få folk i tale, fange 

opp meninger der ute”  

Gi personlige svar 

 

Rett i øret 

Profilering med liten 

kontroll:  

Nettmøtedeltakerne 

legger premissene   

Responderende, 

følelsesorientert, tydelig, 

nær og varm  

 

”Lytter” med 

fingertupper og 

tastatur 

Korte, muntlige og 

personlige svar 

 

Interaktiv: 

Fra velgerne til 

Halvorsen, svar fra 

Halvorsen samme dag 

 

Hovedsakelig 

meningsbasert (for 

menn) og 

erfaringbasert (for 

kvinner) 

Innspill formulert som 

spørsmål/komment. 

 

N=99 nettmøtespørsmål 

fordelt på to nettmøter 

Menn:    63% 

Kvinner: 30% 

IOK*:      7% 



Retorikk 

 Av latin: veltalenhet, læren om 

talekunst/overtalelse sett fra 

avsendersynspunkt 

 En refleksjon over hva som 

kjennetegner gode, overbevisende, 

effektive taler  

 Aristoteles: Den gode talen er både 

sann, god og vakker 

 Sofistene: ville bruke retorikk til å 

tale overbevisende for et hvilket 

som helst synspunkt 

 Også et saklig, nøkternt språk er en 

form for retorikk 

 

 

 

 

Platon og Aristoteles 



Retorikkens fem faser 

1. Inventio (samle)  

2. Dispositio (ordne, disponere) 

3. Elocutio (formulere, tale godt) 

4. Memoria (huske) 

5. Actio (fremføre) 

 

 



Kairos (rett ord til rett tid) 

 Valg av retoriske virkemidler må 

tilpasses saken, som er en del av 

situasjonen/høvet (kairos): 

 ved en bestemt anledning  

 ved et bestemt tidspunkt  

 for et bestemt publikum 

 med en bestemt hensikt 
 

 

Se Jan Svennevigs artikkel om ledelsesretorikk og 

«kairos» i nedbemanningssituasjoner (Svennevig 2009) 



Tre typer tale 

 Domstalen: omhandler hendelser i fortid 

(som ofte dreier seg om skyld/uskyld, rett/ 

galt) 

 Lovtalen (festtale, ofte med ris/ros): 

omtaler forhold i nåtid. Kalles også 

oppvisningstaler 

 Rådstalen: omhandler fremtid, ofte 

hvordan ting kan eller bør gjøres 



   Retorikkens overtalelsesmidler 

(Fredrik Engelstad 2010:44) 

 Logos: den fornuftige argumentasjon (jf. 
logikk) 

 Ethos: å fremstå med troverdighet: 

 Moralsk karakter 

 Klokskap 

 Velvilje  

 Pathos: å skape ”rene, udelte og sterke” 
følelsesmessige reaksjoner hos tilhørerne 
og bevege dem til handling 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmWz9vn2scCFYxdLAod5ZgGNA&url=http%3A%2F%2Fkilden.forskningsradet.no%2Fc17251%2Fartikkel%2Fvis.html%3Ftid%3D76546&psig=AFQjCNETR1nz1hbyDBBg5ZY99ZkQfEsxuw&ust=1441367824829276


Jan Svennevig (2007):  

    Formidling av dårlige nyheter 
 Kunnskap om sakens fakta (logos): 

 Du må informere utførlig og ofte. 

 Du må komme avsløringer i forkjøpet. 

 Du må forebygge spekulasjoner. 

 Du kan bruke nøytral tredjepart. 

 Du må ikke overdrive positive aspekter og bagatellisere negative aspekter. 

 Karakter og moral (ethos): 
 Du må vise ansikt og identitet. 

 Du må ta ansvar. 

 Du må innrømme eventuelle feil. 

 Du bør forplikte deg til å begrense omfang og reparere skader. 

 Du må ikke skylde på andre. 

 Du må ikke gjøre deg selv til offer. 

 Velvilje og omtanke (ethos): 
 Du må vise anerkjennelse og respekt for mottakeren. 

 Du må vise omtanke for offer og eventuelle skadelidende. 

 Du bør gi håp om løsning. 

 Du må ikke bagatellisere skaden. 

 Du må ikke undervurdere mottakeren. 

 

 http://forskning.no/sprak-samfunn-kommunikasjon/2008/02/slik-formidler-du-darlige-nyheter 

 

 



Talerens tre formål 

 Docere:     belære/opplyse (saklig/tørt) 

 Delectare: overbevise/underholde/behage 

 Movere:    bevege  

 

 «Ved bedømmingen av en tekst kan  

    vi altså ha nytte av å se hvilken stil  

    og hvilket følelsesmessig leie opp- 

    havspersonen nyttet. Det sier noe 

    om formålet.» (Kjeldstadli 1999: 189). 

 

  

http://www.google.no/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMI6euDy-baxwIVio4sCh2vdgI3&url=http%3A%2F%2Fwww.hf.uio.no%2Fiakh%2Fpersoner%2Fvit%2Fkkjeldst%2F&psig=AFQjCNGbTsJ00lrYflyeYtuBaEh094aIjw&ust=1441367523448069


  Stil og retorikk i  

norske politiske taler 

 
 Patriotenes tid (1814-1840) 

 Professorpolitikernes tid 

(1840-1870) 

 Folketalernes tid (1870-

1930) 

 Propagandatalen (1930-

1945) 

 Kringkastingens tid (1940 -) 

 Teknokratspråk 

 Ekthetssnakk 
             

Kilde: Johansen og Kjeldsen,  

      Virksomme ord (2005) 

 



Eksempel: Sammenslåing 

SAS/Braathens (Svennevig 2009) 

 Papirbrev fra SAS sin konsernsjef i startfasen av 

samordningsprosjektet (30.1.2002):  

   «Respektfullt håndtrykk» (lover å ta hensyn til de 

    ansattes behov). 

 Rapport fra en prosjektgruppe lagt ut på internavisen BU-nett, 

Braathens intranett (24.4.2002): 

   «Knyttneve i magen» (ser saken i systemperspektiv). 

 Åpent brev til de ansatte i Braathens fra adm.dir., lagt ut på BU-

nett (29.4.2002): 

   «Trøstende klapp på kinnet» (setter de ansatte i sentrum og 

    markerer nærhet/fellesskap). 



 Forsvarsstrategier Karakteristikk 

1. Å avvise skyld Benekte skyld og ansvar 

1a. Benektelse Nekte for å ha gjort noe galt, som har medført skade 

1b. Skyldtildeling Gjøre noen til syndebukk, gi en annen skylden 

2. Å begrense ansvar Redusere eller begrense eget ansvar for handlingen eller hendelsen 

2a. Provokasjon Argumentere for at det var en rimelig reaksjon på en annen støtende handling 

2b. Uunngåelighet Argumentere med at man manglet informasjon 

2c. Ulykke Skylde på at det var en ulykke eller et uhell 

2d. Gode intensjoner Legge vekt på at man mente godt 

3. Å redusere anstøtelighet Redusere hendelsens anstøtelighet eller rette opp publikums dårlige inntrykk 

3a. Selvhevdelse Støtte opp omdømmet, vektlegge gode og sterke sider 

3b. Minimalisering Bagatellisere handlingen 

3c. Differensiering Definere hendelsen på en annen, mindre offensive måte 

3d. Transcendens  Knytte handlingen til et sett med høyere verdier 

3e. Angrep på anklager Redusere anklagerens troverdighet 

3f. Kompensasjon Tilby penger , service eller andre tjenester for å bøte på skaden 

4. Å tilby korrigerende handling Tilby å løse problemet eller forhindre at hendelsen gjentar seg 

5. Uforbeholden unnskyldning Påta seg all skyld, fullt ansvar og be om tilgivelse 

William. L. Benoit 1995, 1997, 2004 

 



Idealetisk fremføring 

1) Sannferdig 

2) Oppriktig 

3) Godt timet 

4) Frivillig 

5) Adresserer alle relevante 

interessenter  

Idealetisk innhold 

1) Erkjenne ugjerningen 

2) Ta på seg ansvaret 

3) Uttrykke anger 

4) Identifisere seg med ofrene 

5) Be om tilgivelse 

6) Søke forsoning 

7) Gi ut all relevant informasjon 

8) Gi en forklaring som svarer til  

    forventningene 

9) Tilby korrigerende handling 

10) Tilby kompensasjon 

Typologi over et idealetisk forsvar  

(Keith M. Hearit 2006:64) 



 

 

 

 

 Eksempel: Retorikk i norske 

fjernsynsdebatter (Krogstad 2004) 

       

 

1. Fjernsynsdebatter 
sendt i NRK og TV 2 de 
siste fire ukene før  
Stortingsvalget 2001 
(41 debatter) dueller, 
debatter, folkemøter, 
partilederdebatter 

 

2.   Intervjuer med politikere (38) 

 Førvalgsintervjuer 

 partiledere, nestledere, general-
/partisekretærer, ledere av 
programkomiteer 

 Ettervalgsintervjuer 

 partiledere, nestledere 

3.  152 terningkast i VG og Dagbladet 
de siste fire ukene før valget 

4.  Intervjuer med journalister  

 Olav Versto, VG, og Stein Aabø, 
Dagbladet  



Selvhevdelser 
 Moral/verdier 

 Kompetanse 

 Erfaring 

 Ansvar 

 Samhørighet (velvilje) 

 

 

 

 

Angrep 
 Ikke troverdig, lyver 

 Utydelig 

 Inkompetent 

 Urettferdig 

 Generell neg. vurdering 

 

 



Selvhevdelser 
 Moral/verdier 

 Kompetanse 

 Erfaring 

 Ansvar 

 Samhørighet (velvilje) 

 

 

 

 

Angrep 
 Ikke troverdig, lyver 

 Utydelig 

 Inkompetent 

 Urettferdig 

 Generell neg. vurdering 

 

 



Ethosargumentasjon 

 ”Jeg ønsker å være 

troverdig, og det jeg 

sier før valget, sier 

jeg også etter 

valget.” 

 



41 fjernsynsdebatter. Valget 2001 
Debattopptredener og taletid 

Partienes prosentvise andel   

26

21

14
12 12

7

4
2 2

30

22

13
11

13

5 4

1 1

0

10

20

30

40

50

Ap H KrF SV FrP Sp V RV Kp

Debattopptredener    Taletid



Angrep og selvhevdelser  

1. I intervjuer med politiske ledere uttrykker de fleste en 
klar normativ prioritering av presentasjonen av egen 
politikk og en skepsis til valgkampstrategier som går ut 
på å angripe andre.  

2. I fjernsynsdebattene er det angrepene som dominerer.  

3. Det er nesten ingen forskjell i den totale bruken av 
selvhevdelser for kvinnelige og mannlige politikere.  

4. Kvinner er noe mer angrepsorienterte enn menn.  

5. Sammenlignet med kommunikasjonsstilen til andre 
nordiske politikerkvinner kan man trygt hevde at norske 
politikerkvinner er spesielt kraftfulle retorisk sett.  
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Semiotikk: Roman Jacobsons 

utvidede kommunikasjonsmodell 

(Engelstad 2010:46) 

 

            Referensiell (innhold/kontekst) 

                    

                    Poetisk (budskap) 

                     

                    Fatisk (kontakt) 

 

                  Metaspråklig (kode)                                                                                    

Empirisk 

avsender 
Empirisk         Emotiv 
avsender 

  Konativ         Empirisk 

              mottaker 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLmWz9vn2scCFYxdLAod5ZgGNA&url=http%3A%2F%2Fkilden.forskningsradet.no%2Fc17251%2Fartikkel%2Fvis.html%3Ftid%3D76546&psig=AFQjCNETR1nz1hbyDBBg5ZY99ZkQfEsxuw&ust=1441367824829276


Semiotiske funksjoner 
 Et tegns emotive funksjon er dets evne til å konstruere 

et indirekte bilde av avsenderen (slik det formidles i 
ytringer). Angivelig avsender. 

 Et tegns referensielle funksjon er dets evne til å 
fremkalle et innhold knyttet til situasjon/kontekst. Hva 
skal snakkes om, hva er saken?  

 Poetisk funksjon dreier seg om hvordan budskap 
gjøres interessevekkende, fristende, forførende – eller 
omskrives/friseres. 

 Fatisk funksjon dreier seg om det som tjener til å 
etablere, forlenge eller avbryte kommunikasjonen. 

 Et tegns metaspråklige funksjon antyder hvilke koder 
og fortolkningsnøkler  som kan brukes for å forstå 
tegnet. Hva slags interaksjon foregår? Også sjanger 
(type av tekst) inngår her. 

 Et tegns konative funksjon er dets evne til å konstruere 
et indirekte bilde av mottakeren (eller av mottakers 
identitet, gruppetilhørighet, posisjon).  

 

 



Diskurs 

 Diskurs er en bestemt måte å snakke om og forstå 

verden (eller et utsnitt av verden) på (Jørgensen og 

Phillips 1999: 9). 

 Diskurser er sosialt konstruerte betydningssystemer – 

som kunne vært annerledes (Jørgensen og Phillips 

1999: 14). 

 ”[…] a group of statements which provide a language for 

talking about – a way of representing the knowledge 

about – a particular topic at a particular historical 

moment. […] Discourse is about the production of 

knowledge through language (Stuart Hall, 2001: 72). 

 



Språkets rolle i diskurs 

 Det konstruksjonistiske ved diskursanalyser 

innebærer ikke en ren idealistisk posisjon der 

materialitet fornektes, men det innebærer en 

anerkjennelse av at språk og kategorier spiller 

en meningsproduserende rolle. 

 ”… representasjoner er ting og fenomener i den 

tapning de fremstår for oss, altså ikke tingene i 

seg selv, men tingene silt gjennom det som 

kommer mellom oss og verden: sproget, 

kategoriene osv.” (Neumann 2001:33) 

 



Vivien Burr: Diskurs 

 ”… an instance of situated language use” (Burr 

2003: 63). 

 ”A discourse refers to the set of meanings, 

metaphors, representations, images, stories, 

statements and so on that in some way together 

produce a particular version of events. It refers 

to a particular picture that is painted of an event, 

person or class of persons, a particular way of 

representing it in a certain light” (Burr 2003: 64). 

 



Jørgensen og Phillips:  

Diskursanalyse – en pakkeløsning 

 Filosofiske premisser 

 Teoretiske modeller 

 Metodologiske retningslinjer  

 Spesifikke teknikker til språkanalyse 

 



Diskurser om kultureliten:  
1) smak, 2) forakt, 3) makt/nettverk, 4) fordeling 

1. Kultureliten har smal og eksklusiv smak, er distingvert og kresen. 

2. Kultureliten rakker ned på folk og det de liker. Kun de mediene 

som «knapt har lesere, seere eller lyttere» holder mål for disse 

velfødde folkeforakterne. De hetser underholdningslitteratur, 

danseband, Idol, pakketurer til Syden, Grandiosa, VG og Se og 

Hør.  

3. Kultureliten har egne inngangskriterier, definisjonsmakt, 

bevilgningsmakt og tilgang til sentrale nettverk, også innen 

mediene. Og den forvalter sin utilgjengelighet gjennom stadig å 

flytte grenser, slik at vanlige folk aldri når helt opp. Når folk flest 

spiser hvitløk, spiser kultureliten chili.  

4. Medlemmer av kultureliten beskrives som noen som «nærmest 

slåss om å overgå hverandre i å svi av mest mulig penger på 

kortest mulig tid», dette på bekostning av svakere grupper. 

          

      http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3987254.ece 
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Hermeneutikk 

 For-forståelse, for-dommer 

 Teksten/bildet som helhet forstås utfra de 

enkelte delene, som igjen forstås utfra 

helheten. Denne hermeneutiske sirkel kan 

videre forvandles til spiral, en kontinuerlig 

utdypning av meningsforståelsen. 

 Tillater flere mulige tolkninger. 
 

 Se eksempel fra Marcus Thranes åpningsartikkel i 

Arbeiderforeningens blad 5.5.1849 (Kjeldstadli 1999:184-

185) 

 



    Visuell retorikk og 

hermeneutikk –   

profilbilder 

(Krogstad 2013) 

 
 

 Teorier om bl.a.:  

 umiddelbarhet 

 nærhet 

 realisme  

 

 

 

 



 
Former for nærhet 

 
Lederes nærhetsretorikk 

 
Facebook-kommentarer om nærhet i Jens 
Stoltenbergs profilbilder 
  

1. Identitetsnærhet ”Jeg er en av dere” Uformell tone, bruk av fornavn på J.S., han 
omtales som kul og digg, inviteres ut på en øl, 
“er miiin” 

2. Sosial nærhet ”Jeg er lik dere” J.S. omtales som menneskelig, med ustrøken 
skjorte, med Thailand-dress (regnes gjerne 
som billig/utbredt), likner ”min far”, har “min” 
sittestilling  

3. Geografisk 
nærhet 

”Jeg er blant dere (jeg lever 
her)” 
  

J.S. i offentlig park, på Facebook (der “vi” er) 

4. Overordnet 
nærhet 

”Jeg er over dere, men med 
dere, for jeg kan sette mine 
ressurser til deres 
disposisjon” 

J.S. omtales som konge, king, sjef, 
statsminister, boss, James Bond, gangster, 
hardingen sjøl som er god, smart og folkekjær 
– og med viktige ting å tenke på 

5. Konkret/digital 
nærhet 

”Jeg er tilgjengelig” J.S. på Facebook, ikke bare en person man ser 
i media, “men at man kanskje kan nå fram 
med ting…” 

6. Beskjeden 
nærhet 

”Jeg later ikke som om jeg 
er over dere” 

Få kommentarer 



Profilbilder Sanselig umiddelbarhet 
(assosiasjon) 

Nærhet 
(relasjon til Stoltenberg) 

Realisme (forbindelse til 
sannhet/virkelighet) 

Profilbilde 1 
  

–Hyl ♥ 
–ååååh, fiiiiint bilde av deg stoltenberg ♥ 
–HOTHOTHOT♥♥♥ 
–Kjempefint bilde (◕‿◕) 
–Flott foto av en staut (kjekk) kar … ღ♥ღ (◠‿◠✿) 
–♥ 
–Vakkert bilde av en særdeles kjekk mann! 
–ok. 
–kult! 
–Hottie!!!!! 
–boss ! :D 
–Mafia:L 
–sterk mann 

– miin 
–HAN ER MINMINMIBMv 
– jeg tror jeg elsker deg 
–Kjære Jens, nå synes jeg det er på tide at 
du går til anskaffelse av en ekstra 
sprayboks med STIFF, slik at du en gang for 
alle kan bli kvitt skrukkene på skjorten din! 
Bare se på høyre-ermet, da! 
– [Svar] hhhh du gi no mannen en sjangs 
da :P han har no såvist litt viktigere ting og 
tenke på ;) Syns du ser flott ut eg :)) 

–Du lignet ikke deg selv der. 
–Flott kar, mer og mer lik han Stoltenberg 
sjøl:-) 
–ÅÅÅÅ GUTTEN LEKER GANGSTER :L 
–Ser du er i tenkeboksen…♥ 
–Du ser litt sur uT:-p GANGSTER! 
–er det et nytt tøft image? 
–Hva lurer du på? 
–Tenksom 
–Statsministeren i et tenksomt øyeblikk 
–Definisjonen av MANN! 
–The man 

Profilbilde 2 
  

–Søt1♥ 
–Fin :) 
–pen 
– ♥J♥e♥n♥s♥ 
–SE PÅ SJEFEN 
–ser digg ut =D 
–du e deilige :D 
–Jens er sexy:p 
–hardingen sjøl : D 
–Player! ♥ 
– haha:) 
–sexy!! 
–stor tiss!! 
–den nye James Bond;) 
–Jens du eier. ♥ 
– wowwwwwwwwwwwww 

–vi alle er glad i deg, hvertfall jeg :D 
–vi er stolt av deg og ingen kan ta din 
plasss………. 
–stå på du gjør bra jobb. vi er solt av deg, 
selv om jeg er ikje Norsk 
–Stå på Jens. Lenge siden  
nå. 
  
  

–Leker du deilig ? 
–Ser du holder deg i form. 
–Sjarmerende mann! Ikke rart at damene 
stemmer på deg Jens:)  
–Hadde du kastet meg utav landet hvis jeg 
hadde kalt deg homo? 
–du er født til jobben  
– en sann leder 
– du er snill 
– skal du påfest? 
–modell 
  
  

Profilbilde 3 
  

–nammm♥ 
–Dyktige mann! Me har ann i Norge:) 
–<33333 
–ap♥ 
–dødskult bilde! :D 
– du er liten rakker du stoltenberg ;) 
–dritfint bilde :) 
– Stram kar:D 
–:)))) 
–Du er bare KONGE<33 
–uUuuuuuUUuuu!!:D gangster♥ 
–Flotte, fantastiske mannen! Hurra for deg! :D 

–godt at Jens Stoltenberg har skaffet seg 
profil – det gjør han mer menneskelig, og 
folk trenger det.. ikke bare en person som 
man ser i media, men at man kan kanskje 
nå fram  med ting… 
–Ikke ypp med statsministeren :( 
–AP (NOT) APE 
–Stå på,Jens. du gjør en kjempe jobb, liker 
det du står for! kjempe fint bilde :-) 
  
  

–Skulle vært artig å tatt en øl med deg Jens. 
For å se om du også var av kjøtt og blod som 
oss andre. Ser ut som du er en grepa kar:-) 
–Har sett bedre bilder av deg:P 
–Her likner du på min far, Jens 
–Ser ikke ut som du e 50, hehe! 
–andra ledare borde ha dig som förebild! 



Narrativer/fortellinger 

 Narrativ: En tekst strukturert ved hjelp av 

handlingssekvenser som utfoldes av 

«karakterer» over tid 

 Story: Den logiske og kronologiske 

handlingsrekkefølgen 

 Plot: Den måten en fortelling er strukturert på. 

Også fortellinger har indirekte/angivelige 

avsendere og mottakere (posisjoner/”roller” 

konstruert i teksten) 



Narrative strukturer 
(Moses & Knutsen 2007:207-210)  

 

 Romanser 

 Tragedier 

 Satire 

 Komedier 

 



Narratologi kan også benyttes i 

studien om kultureliten 

 Forholdet mellom folk og kulturelite kan ses 

som en særegen mytisk fortelling om Norge – 

med klare helter og skurker («oss» og «dem»).  

 Kulturelite er et fy-ord (arrogant, nedlatende…)  

 Vanlige folk, derimot, fremstår som spontane, 

ekte og preget av sunn fornuft.  

 Kultureliten fungerer som stråmannsgruppe – 

uttrykket lades med negativt innhold for deretter 

å benyttes som argumentativt skyts.  

 



Myten om den norske kultureliten 
Haarr og Krogstad 2011 

 Til tross for forskning som hevder at Norge ikke har noen 

kulturelite, viser en systematisk gjennomgang av norske 

aviser de siste tre tiårene at det i hvert fall 

medialt/tekstlig finnes en slik kategori. Myten om 

kultureliten finnes. Posisjonsmessig faller den forunderlig 

friksjonsfritt på plass i Bourdieus teorier om posisjoner i 

”det sosiale rommet”. Men behandlingen den angivelige 

kultureliten får i norske aviser viser at det er forskjell på 

norske og franske forhold. I Norge dreier det seg om alt 

annet enn respekt, ærbødighet og misunnelse for 

kulturelitens opphøyethet.  

 



Kommunikasjon og makt  

 «Kommunikasjon og makt er to sider av samme sak. 

Kommunikasjon beskriver, henviser og overtaler.» 

(Engelstad 2010:39) 

 

 «Dominans forutsetter ikke at de dominerende tankene 

er enerådende, bare at de har en sterkere posisjon enn 

andre ideer» (Engelstad 2010:69). Spørsmålet er 

hvordan de oppnår det? 

 

 «All kommunikasjon er situert, det er vanskelig å tenke 

seg fullkomment nøytrale utsagn. Det vil alltid ligge en 

kilde til makt i måten som ytringer utformes på.» 

(Engelstad 2010:68) 

 

 



Konstruktivisme:  

Ingen vitenskap er nøytral  

 
 «Constructivists believe that there can be 

no neutral science. To the contrary, social 

science has an active and liberating role to 

play… They [constructivists] can conduct 

research that serves the cause of 

freedom, fairness, justice and peace.» 

(Moses & Knutsen 2007:221) 


