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Forord fra Øyvind  Ihlen  
og Eli Skogerbø
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I oktober 2017 feiret POLKOM – Senter for studier av politisk 
kommunikasjon to år, og vi kan konstatere at alle de sentrale 
norske miljøene for politisk kommunikasjon er representert i 
senteret. I dette som er styrets første beretning ser vi tilbake på 
et år der en rekke gjesteforskere og besøkende har vært innom 
senterets hovedsete, Institutt for medier og kommunikasjon 
(IMK). Samtidig har POLKOM vært tilstede på de viktigste 
internasjonale arenaene for politisk kommunikasjon, inkludert 
San Diego-konferansen til International Communication 
Association (ICA) og Zürich-møtet til European Communication 
Research and Education Association (ECREA) arrangert av IMKs 
professor II, Frank Esser. På den førstnevnte konferansen hadde 
POLKOM et panel om lobbyisme, som så ble etterfulgt av nok 
et panel om samme tema på London-konferansen til European 
Public Relations Research and Education Association (EUPRERA). 

Senterets forskere er involvert i en rekke ulike prosjekter. Det 
mest høyprofilerte er utvilsomt COST-nettverket som ledes av 
Toril Aalberg fra NTNU og som også involverer, blant mange 
andre, Frank Esser og POLKOM-medlem Bente Kalsnes fra 
Høgskolen i Oslo og Akershus. Denne beretningen gir en 
oversikt over øvrige aktiviteter og publikasjoner. 

POLKOM har valgt en vid definisjon av politisk kommunikasjon; 
en som legger vekt på at politisk kommunikasjon dreier seg om 
alle former for symbolbruk om politikk. 

Dette gjør også at senteret inkluderer forskere med interesse for 
en hel rekke ulike tema, og forskere som bruker ulike teorier og 
metoder. Det skal POLKOM fortsatt gjøre. 

Ved  IMK vil vi imidlertid samle trådene under to ulike overskrifter: 
politisk påvirkning i ulike offentligheter (outlets) og politisk 
påvirkning gjennom strategisk kommunikasjon (outcomes).

Det førstnevnte innebærer et fokus på rammene for politisk 
kommunikasjon. Sentrale spørsmål i dette feltet er blant annet: 
Hvordan etableres og vedlikeholdes alternative offentligheter, 
hvordan ser de ut i ulike nordiske land og hvordan kan 
forskjellene forklares? Hvordan samspiller alternative og 
mainstream medier? På hvilke måter bidrar den offentlige 
samtalen på disse arenaene til å skape sosial tillit i samfunn som 
står overfor ulike former kriser og utfordringer? 

Det sistnevnte indikerer et fokus på utfall av politiske 
kommunikasjonsprosesser. Hvilke interesser har innflytelse og 
under hvilke omstendigheter? Hvordan brukes teknologi og 
sosiale medier for å oppnå innflytelse? Hva slags retorikk bruker 
lobbyister? 

POLKOM@IMK vil få et klarere fokus på Norden. Betydningen av 
Norden som laboratorium for politisk kommunikasjon har bare 
økt med utviklingen til en av de mest digitaliserte regioner i 
verden, samtidig som forbruket av både nyhetsmedier og sosiale 
er skyhøyt, og samspillet mellom sosiale og tradisjonelle medier 
spiller en stor og økende rolle både for politisk påvirkning og 
politisk kommunikasjon.

Som alltid:  Det trengs mer forskning!  Om politisk 
kommunikasjon får vi tilføye.

Øyvind Ihlen og Eli Skogerbø, Oslo, november 2017



POLKOM har delt lederskap 
mellom professor Øyvind Ihlen 
og professor Eli Skogerbø ved 
Universitetet i Oslo (UiO). 

POLKOM-gruppa ved Institutt for 
medier og kommunikasjon (IMK) 
ved UiO består av fem professorer, 
én professor II, to postdoktorer, to 
professorer emeritus og seks PhD-
studenter. 

På landsbasis har POLKOM 
36 medlemmer, fordelt på 12 
forskningsinsitusjoner. 

POLKOMs styre: 
Styreleder er Anne Krogstad, 
professor ved Institutt for sosiologiog 
samfunnsgeografi ved UiO. 
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Styremedlemmer: 
• Kjell Lars Berge, professor ved UiO
• Rune Karlsen , forsker II ved ISF. 
• Jens E. Kjeldsen, professor ved UiB
• Toril Aalberg, professor ved NTNU
• Gunn Enli, professor ved UiO
• Øyvind Ihlen, professor ved UiO

POLKOMs medlemmer har i 2017 
publisert følgende (oversikt finnes på 
s. 20-22):

• Fem bøker
• 24 forskningsartikler i 
fagfellevurderte tidsskrifter
• 19 bokkapitler

POLKOM lanserte nye nettsider 
i 2017. Bloggen har hatt en solid 
økning, med flere sidevisninger 
og besøkende sammenlignet med 
fjoråret. 
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Om POLKOM
Senteret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på 
høyt vitenskapelig nivå og bidra med forskningsbaserte innspill til 
debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet. 

POLKOM er representert ved følgende institusjonener:

- Universitetet i Oslo

- Universitetet i Bergen

- Høgskolen i Oslo og Akershus

- Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

- Universitetet i Stavanger

- Handelshøyskolen BI

- Høyskolen i Østfold

- Høyskolen i Sørøst-Norge

- Høgskulen i Volda

- Høyskolen Kristiania

- Westerdals Oslo ACT

- Institutt for samfunnsforskning

“POLKOM will be a world-class 
research centre that provides 

society with the cross-disiplinary 
knowledge needed to understand 

the role of communication in Nordic 
democracies, contrasting this with 

experiences from other regions.” 

STYRETS BERETNING 2017 | 09
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POLKOM 2017 oppsummert

• Karoline Ihlebæk og Bente Kalsnes får støtte av Rådet for anvendt medieforskning for å forske på  politikere og politiske 
partiers moderering av innvandringsdebatten på Facebook. 
• Øyvind Ihlen, Eli Skogerbø og Gunn Enli presenterer på UiO:Nordic-konferansen. 
• Boken Populist Political Communication in Europe, redigert av blant andre Toril Aalberg og Frank Esser, utgis. 

Første kvartal

• Øyvind Ihlen, Karoline Andrea Ihlebæk, Kjersti Thorbjørnsrud & Tine Ustad Figenschau, Anders Olof Larsson, Ketil Raknes, Erik 
Knudsen og Jens E. Kjeldsen presenterer papere på ICA-konferansen i San Diego, USA.
• PhD-seminar med tittelen “So you want to publish political communication research” med deltakere fra IMK, Universitetet i 
Stavanger og BI. 
• Terje Rasmussen gir ut boken Ansiktet foran makten: Om politisk lederskap.
• Kjersti Thorbjørnsrud er medredaktør sammen med Arnfinn H. Midtbøen og Kari Steen-Johnsen på boken Boundary 
Struggles: Contestations of free speech in the Norwegian public sphere. 

Andre kvartal

• POLKOM er representert under Arendalsuka med eget arrangement med tittelen “Hvem vant medievalgkampen 2017?” og 
paneldebatten “Trender i norsk og internasjonal valgkamp – Et blikk fra forskningsfronten”. 
• Eli Skogerbø og Elin Haugsgjerd Allern har hvert sitt panel under ECPR-konferansen i Oslo. Erik Knudsen, Karoline Ihlebæk, Tine 
Figenschou, og Linn Sandberg presenterer papere. 
• Karoline Ihlebæk, Anders Olof Larsson og Bente Kalsnes deltar på The Future of Journalism-konferansen i Cardiff. 
• Øyvind Ihlen holder åpningstalen under EUPRERA-konferansen i London, og leder panelet “Is all lobbying local? Opportunities, 
innovation and challenges in comparative qualitative lobbying research”, hvor blant andre Ketil Raknes presenterer.  
• Spesialnummer av tidsskriftet Northern Lights redigert av Eli Skogerbø og Risto Kunelius ved University of Tampere i Finland 
utgis. Tidsskriftet innholder blant annet artikler skrevet av Cristina Archetti  og Eiri Elvestad. 

Tredje kvartal

Fjerde kvartal

• POLKOM får nye og oppdaterte nettsider. Adressen er fortsatt den samme som tidligere: polkom.org
• Toril Aalberg mottattar pris for videoen “The media and populism” under EU4FACTS-konferansen. 
• ECREA-konferansen i Zurich: Karoline Ihlebæk, Bente Kalsnes og Chris-A. Simonsen presenterer paper. Eli Skogerbø leder panel 
under konferansen. 
• POLKOM har første generalforsamling mandag 20. november. 
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Hvordan POLKOM arbeider
POLKOM@IMK samler forskere fra Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo som har fokus på politisk 
kommunikasjon. Gruppa driver POLKOM – Senter for studier av politisk kommunikasjon som er et virtuelt forskningssenter som 
også inkluderer eksterne medlemmer. Sentret skal fremme forskning om politisk kommunikasjon på høyt vitenskapelig nivå og 
bidra med forskningsbaserte innspill til debatten om demokrati og maktforhold i samfunnet. 

A

B

C

F

E

D

...ta initiativ til og arbeide aktivt med 
planlegging og gjennomføring av 
forskningsprosjekter, nasjonalt og 

internasjonalt.

Forskningsprosjekter

...arrangere interne og eksterne 
seminarer og arbeidsmøter. 

Arbeidsmøter og 
seminarer

...være et samlingssted og forum for 
forskere fra ulike disipliner som arbeider 

med politisk kommunikasjon. Hver 
mandag har POLKOM forskningslunsj 

ved IMK, hvor aktuelle prosjekter 
diskuteres. 

 

Samlingssted

...legge til rette for gjesteforskere. 
I 2017 har POLKOM og IMK blant annet 

hatt besøk av gjesteforsker Lotta 
Lounasmeri fra Universitetet i Helsinki.

Gjesteforskere
...formidle forskning gjennom eget 

nettsted. POLKOM har i 2017 lansert nye 
nettsider: polkom.org

POLKOMs medlemmer formidler også 
egen forskning gjennom intervjuer, 

kronikker og medieopptredener.

Formidling

...sikre rekruttering til feltet gjennom å 
skape et godt miljø for studenter. IMK 
tilbyr emner for BA- og MA-studenter.
POLKOM arrangerer blant annet PhD-

seminarer én til to ganger årlig.  

Utdanning



POLKOM-mandager, seminarer og andre aktiviteter i 2017
Hver mandag inviterer POLKOM til lunsjseminar ved IMK. Her møtes forskere og studenter for å diskutere aktuell forskning. Møtene 
holdes på rom 418 i IMKs lokaler. Under finner du en oversikt over hva temaene for POLKOM-mandagene har vært, samt en oversikt 
over øvrig aktivitet knyttet til senteret. 

JANUAR

23. januar, kl. 12-13
Gunn Enli, professor ved IMK og Trine Syvertsen, professor 
ved IMK holder lunsjforedrag med tittelen “Media companies 
and the public interest: A comparative study of experiences in 
Flandern and Norway”. 

30. januar, kl. 12.13
Medieforsker Juha Herkman ved Universitetet i Helsingfors 
holder lunsjforedrag med tittelen “Populism and the media in 
the nordic context”.

FEBRUAR

6. februar, kl. 12-13
Stipendiat Christopher Wilson ved IMK holder foredrag med 
tittelen “How digital media broke citizen engagement”. 

13. februar, kl. 12-13
POLKOMs ledere, professor Øyvind Ihlen ved IMK og professor 
Eli Skogerbø ved IMK orienterer om hva som skjer i POLKOM 
dette semesteret.

MARS

6. mars, kl. 12-13
Postdoktor Karoline Andrea Ihlebæk ved IMK holder 
lunsjforedrag med tittelen “From gatekeeping to navigating: 
Managing the immigration debate in Scandinavian 
newspapers”. 

20. mars, kl. 12-13
Lotta Lounasmeri, gjesteforsker fra Universitetet i Helsinki 
holder lunsjforedrag med tittelen “Rediscovering elite trust 
and the exercise of political power in postwar Finland”. 

27. mars, kl. 12-13
Cristina Archetti, professor ved IMK holder foredrag med 
tittelen “Strategic communication and context: Making 
sense of “post-truth politics”,  “fake news” and the “age of 
misinformation”. 
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APRIL

3. april, kl. 12-13
Anders Olof Larsson, professor ved Avdeling for ledelse/ strategi 
og PR ved Westerdals holder foredrag med tittelen ”Baking, 
Skiing, Governing – Exploring the popularity of personalized 
posts on Norwegian political Instagram accounts”. 

7. april, kl. 12-13
Robert W. McChesney, professor ved Department of 
communication, University of Illinois, holder lunsjforedrag med 
tittelen “This is what happens when journalism dies”. McChesney 
kommenterer om medieutviklingen i USA, og om de politiske 
konsekvensene etter at Donald Trump ble valgt som president. 

24. april, kl. 12-13
Frank Esser, professor II ved IMK innleder om  “New insights into 
the relationship between populism and the media”. 

24.-25. apil
Half-baked seminarer med Frank Esser med bidrag fra Cristina 
Archetti, Kjersti Thorbjørnsrud, Elin Strand Larsen, Steffen 
Krüger og Eli Skogerbø. 

25. april, kl. 9-12
Arbeidsmøte om komparativ forskning og metodeutfordringer 
med Frank Esser ved IMK. Tittel på arbeidsmøtet er “Introduction 
to comparative methodology”. Deltakere var POLKOM-staben på 
IMK, samt enkelte eksterne POLKOM medlemmer. 

26. april, kl. 12-17 og 27. april kl. 9-13
PhD-seminar: “So… you want to publish political communication 
research”. Med bidrag fra Frank Esser ved IMK, Tine Ustad 
Figenschou (Høgskolen i Oslo og Akershus), Rune Karlsen 
(Institutt for samfunnsforskning) og POLKOM-leder Øyvind 
Ihlen. 

MAI

8. mai, kl. 12-13
Professor Øyvind Ihlen og professor Eli Skogerbø orienterer om 
POLKOM, og om planer for det kommende semesteret. 

15. mai, kl. 12-13
Seminar med tittelen “Øvelse gjør mester”. POLKOM-forskere 
presenter  papere før avreise til ICA 2017 i San Diego, USA. Med 
paper av Bente Kalsnes, (IMK) Anders Olof Larsson (Westerdals) 
og Gunn Enli (IMK). 
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22. mai, kl. 12-13
Rune Karlsen, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning 
holder lunsjforedrag med tittelen “The crowding in of media 
values in public bureaucracies: Evidence from a survey of 
Norwegian civil servants”.  

29. mai, kl. 12-13
Iris Beau Segers, stipendiat ved Institutt for medier 
og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo holder 
lunsjforedrag med tittelen “How radical is the radical right? 
Immigration discourse on right-wing social media platforms 
compared to mainstream media in the Netherlands and the 
United Kingdom”.

JUNI

12. juni, kl. 12-13
Rundbordsoppdatering. Professor Øyvind Ihlen og 

professor Eli Skogerbø orienterer. 

AUGUST

14. august: Arendalsuka
POLKOM er representert under den politiske festivalen 
Arendalsuka med arrangementet “Hvem vinner 
medievalgkampen? Er de på Arendalsuka?” og paneldebatt 
med tittelen “Trender i norsk og internasjonal valgkamp – 
Et blikk fra forskningsfronten” med Toril Aalberg (NTNU), 
Bente Kalsnes (HiOA), og Ratna Elisabet Kamsvåg (BI), 
ledet av Ketil Raknes ved Høyskolen Kristiania. Øyvind 
Ihlen ledet arrangementet, Ketil Raknes og Eli Skogerbø 
hadde innledning før debatten. 

21. august, kl. 12-13
Oppstartsmøte for høsten 2017. Professor Eli Skogerbø 
orienterer om POLKOMs planer for høstsemesteret. 

28. august kl. 12-13
Elin Haugsgjerd Allern, professor ved Institutt for 
statsvitenskap, UiO holder lunsjforedrag med tittelen 
“Conceptualizing and measuring party-interest group 
relationships – How parties’  relational ties with interest 
groups differ in old democracies”

30. august kl. 15-16
Møte for nye MA-studenter ved IMK hvor POLKOM 
presenteres for studentene. Ledet av Eli Skogerbø og 
Øyvind Ihlen. 

SEPTEMBER

4. september, kl. 12-13
Erik Knudsen, postdoktor ved Universitetet i Bergen holder 
lunsjforedrag med tittelen “Trusting and reading news from 
the other side: Experimental evidence on signs of echo 
chambers, selective exposure, and selective trust in Norway”. 

6. september, kl. 12-13
Kristof Jacobs, førsteamanuensis ved Radboud University 
i Nederland presenterer boken «Social media, parties and 
inequalities». 

11. september, kl. 12-13
Henrik Grue Bastiansen, professor ved 
journalistikkutdanninga ved Høgskulen i  Volda holder 
foredrag med tittelen “Berlinmurens fall som politisk 
kommunikasjon”. 

25. september, kl. 12-13
Internt POLKOM-møte: Oppdatering og rundebord hvor 
POLKOM-medlemmer orienterer om pågående prosjekter og 
aktuell forskning. 

OKTOBER

9. oktober, kl. 12-13
Mona Abdel-Fadil, postdoktor  ved IMK holder lunsjforedrag 
med tittelen “Conflict and affect among conservative christians 
on Facebook”. 

16. oktober, kl. 12-13
Anne Krogstad, professor ved Institutt for sosiologi ved 
Universitetet i Oslo holder foredrag med tittelen  “Om norsk 
og svensk kulturelite”. 

23. oktober, kl. 12-13
Frank Esser, professor II ved Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo holder lunsjforedrag 
med tittelen “Populism in the news media”

24. oktober, kl. 9-12. 
Half-baked seminar ved IMK ledet av blant andre Frank Esser. 
Anders Larsson, Tine Ustad Figenschou & Karoline 
Andrea Ihlebæk, Tine Ustad Figenschou, Rune Karlsen, 
Kristoffer Kolltveit & Thomas Schillemans samt Rune Karlsen 
presentererte artikler under seminaret. 
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26. oktober, kl. 14.15-16.00
Frank Esser, professor II ved IMK, holder foredrag for studenter 
og ansatte ved IMK. Tittelen på foredraget er ”Studying political 
communication systems comparatively - What do we know?”. 

30. oktober, kl. 12-13
Internt POLKOM-møte: Oppdatering og rundebord hvor 
POLKOM-medlemmer orienterer om pågående prosjekter og 
aktuell forskning. 

NOVEMBER

6. november, kl. 12-13
Internt POLKOM-møte om finansieringssøknad. 

13. november, kl. 12-13
Banafsheh Ranji, stipendiat ved Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo holder lunsjforedrag 
med tittelen “The art of journalism: Iranian journalists’ everyday 
practices in a restrictive context”. 

20. november, kl. 12-13
Øyvind Ihlen, professor  ved IMK holder foredrag med tittelen 
“Putting conflict back in political public relations”. Ihlen 
presenterer paper skrevet med Heidi Houlberg Salomonsen 
(Universitetet i Aarhus). 

20. november, kl. 13-15
POLKOMs første generalforsamling. 

27. november, kl. 12-13
Internt POLKOM-møte: Oppdatering og rundebord hvor 
POLKOM-medlemmer orienterer om pågående prosjekter og 
aktuell forskning. 

29. november, kl. 13-17
Arbeidsmøte med tittelen “Computational social science for 
qualitative researchers”. Eli Skogerbø og Knut Lundby samt IMK 
er vertskap for arbeidsmøtet med Chris Bail fra Duke University. 

DESEMBER

4. desember, kl. 12-13
Iris Beau Segers, stipendiat ved Institutt for medier og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo orienterer om sitt 
forskningsprosjekt. 

11. desember, kl. 12-13
Internt POLKOM-møte: Oppdatering og rundebord hvor 
POLKOM-medlemmer orienterer om pågående prosjekter og 
aktuell forskning. 
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Prosjekter ved POLKOM
POLKOM@IMK og POLKOMs medlemmer har en rekke pågående prosjekter i 2017. Her finner du et utvalg av dem. 

AKTUELLE PROSJEKTER VED POLKOM@IMK

- Sametingsvalget 2017. Prosjektdeltaker med ansvar for analyse 
av mediedekning og valgkamp, Eli Skogerbø. 

- “Framing the public interest”. Prosjektansvarlige er Øyvind 
Ihlen og Ketil Raknes ved Høgskolen Kristiania. Dette er et 
prosjekt som kjøres i regi av EUPRERAs nettverk for public 
affairs og lobbying. Gjennom casestudier i ulike europeiske 
land ses det på hvordan organisasjoner kommuniserer om at 
nettopp deres forslag tjener offentlighetens interesser. Mens 
denne strategien er kjent fra litteraturen, ses det her på hvordan 
forbindelsen konstitueres kommunikativt.
 
- Medievalgkampen 2017. Prosjektansvarlig er Eli Skogerbø.
 
- Arendalsuka: Organisasjonsundersøkelsen. Prosjektansvarlige 
er Ketil Raknes, Øyvind Ihlen og Dag Wollebæk (ISF). Hvorfor 
deltar organisasjoner på Arendalsuka? Hva mener de at de 
får igjen for deltakelsen? Dette er en kvantitativ undersøkelse 
som tar for seg denne relativt nye arenaen i samfunnslivet. 
Prosjektansvarlige er spesielt interessert i dette fra et 
lobbyismeperspektiv.

- Kommentarfelt til glede og besvær - Politiske aktørers 
moderering av innvandringsdebatten på Facebook (Rådet 
for anvendt medieforskning). I dette forskningsprosjektet  
undersøkes det hva som kjennetegner innvandringsdebatten 
på politikeres Facebook-sider. Det benyttes kvantitative 
innholdanalyser for å se hvor mye som postes av de ulike 
partilederne og partiene, og og få innsikt i hva som generer 
’likes’ og delinger. For det andre vil det også utforskes holdninger 
og praksiser knyttet til ansvar og moderering av Facebook-
debatten gjennom kvalitative intervjuer med politikere og 
kommunikasjonsmedarbeidere. Prosjektansvarlig er Karoline 
Andrea Ihlebæk. 

- “Communication, media and technology in processes that 
lead to social fragmentation and cohesion”. Om ekstremisme, 
falske nyheter, journalistikk og strategisk kommunikasjon i et 
polarisert miljø. Prosjektansvarlig er Cristina Archetti. 

POSTDOKTOR-PROSJEKTER VED POLKOM@IMK

- Offentlig debatt: En komparativ studie om håndteringen av 
offentlige debatter om innvandring i Norge, Sverige og Danmark
Karoline Andrea Ihlebæk. 
-  Sosiale medier og religionskonflikt. Om kors-saken i NRK, 
som er en del av CoMRels “Contested visibility in public service 
media”.  Mona Fadil-Abdel. 

PHD-PROSJEKTER VED POLKOM@IMK

- “Digital media: Contestation in Iranian non-democratic 
context”, Banafshe Ranji.

- “Digitally mediated feedback loops”, Christopher Ben Wilson. 

- “An ethnographic discourse analysis of Dutch anti-asylum 
seeker centre protests, ris Beau Segers. 

- “The rhetoric of lobbyism”, Ketil Raknes. 

- “Transcendental philosophy and rhetoric of silence on political 
issues”, Ratna Kamsvåg. 

- “Issues, parties and the public on social media during elections”, 
Linn Sandberg.

PROSJEKTER UTENFOR IMK LEDET ELLER MED DELTAKELSE AV 
POLKOM-MEDLEMMER (ET LITE UTVALG)

- “Disruptive change and new media policies: A field approach” 
(Norges  Forskningsråd). Med blant andre  Kjersti Thorbjørnsrud 
og Audun Beyer. Prosjektleder er Rune Karlsen. 

- Health communication regimes (HeCoRe). Med blant 
andre Tine Ustad Figenschou. Kjersti Thorbjørnsrud er 
prosjektleder. 

- “Living the Nordic model: Digial technologies, institutions 
and Nordic childhoods into the 21st century” (UiO Norden). 
Med blant andre Cristina Archetti. Elisabeth Staksrud er 
prosjektleder. 

- Bente Kalsnes arbeider med en bok om desinformasjon, 
propaganda og falske nyheter. 

- Stortingsvalgundersøkelsene 2017 og 2021 (Norges 
Forskningsråd). Med blant andre Rune Karlsen og Toril 
Aalberg. 

- “Party-interest group relationships in contemporary 
democracies: Character, causes and consequences (PAIRDEM). 
Ledet av professor Elin Haugsgjerd Allern ved Institutt for 
statsvitenskap, UiO. 

- COST Action IS1308: Populist Political Communication in 
Europe, ved Toril Aalberg. 



POLKOMs medlemmer
POLKOM består av 36 medlemmer fra 12 forskningsinstitusjoner i Norge. 
Her er er kort presentasjon av POLKOMs medlemmer. 

Sigurd Allern
Sigurd Allern er professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved 
Universitetet i Oslo. Hans undervisning og faglige kompetanseområde inkluderer blant 
annet kilder og kildekritikk, nyhetsanalyse, rammeanalyse, politisk kommunikasjon, 
journalistikkens forhold til PR-bransjen, nyhetsmedienes politiske økonomi. Han har 
publisert ni monografier, i tillegg til en rekke bokkapitler, bidrag til redigerte antologier og 
artikler til fagfellevurderte tidsskrifter.  
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Elin Haugsgjerd Allern
Elin Haugsgjerd Allern er professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. 
Hennes faglige interesser inkluderer blant annet politiske partier, interesseorganisasjoner og 
forholdet mellom dem, flernivåstyring, offentlig administrasjon og politiske partier, partier og 
demokratiteori. Allern er styremedlem i Norsk Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste (NSD),  med-
lem av redaksjonsrådet til Acta Politica, og er medlem av “The Kuratorium of the Düsseldorf 
Party Research Institute (PRuF)”, ved University of Düsseldorf. 

Cristina Archetti
Cristina Archetti er professor i journalistikk og politisk kommunikasjon ved Institutt for 
medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Hun har publisert bredt, har utstrakt 
internasjonalt faglig samarbeid og mer enn 13 år undervisningserfaring. Hun har skrevet 
tre bøker: “Explaining news: National politics and journalistic cultures in global context”; 
“Understanding terrorism in the age of global media: A communication approach” og 
“Politicians, personal image and the construction of political identity”. 

Henrik Bastiansen 
Henrik Grue Bastiansen er professor ved journalitikkutdanninga ved Høgskulen i Volda. Hans 
hovedinteresser som forsker er journalistikk, dokumentarsjangerens innhold, fortellergrep 
og metoder, medienes rolle i samfunnet, ytringsfrihet, mediehistorie, digitalisering og ny 
medieteknologi, politisk journalistikk og partipressen og dens fall. Bastiansen er styreleder i 
Norsk mediehistorisk forening. 

Kjell Lars Berge
Kjell Lars Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier ved 
Universitetet i Oslo. Hans undervisning og faglige kompetanseområder inkluderer blant 
annet tekstvitenskap, retorikk og språklig kommunikasjon, tekstlingvistikk, semiotikk 
og diskursanalyse. Han er sekretær i Nordic Association for Semiotic Studies, medlem i 
sakprosautvalget i Norsk kulturråd og medlem i sakprosautvalget i NORLA. 



POLKOM består av 36 medlemmer fra 12 forskningsinstitusjoner i Norge. 
Her er er kort presentasjon av POLKOMs medlemmer. 

Audun Beyer er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. I sin forskning har han vært opptatt 
av politisk kommunikasjon, nyheter, opinionsdanning og mediepåvirkning, stort sett basert på 
kvantitative data. Beyers forskning er publisert i flere internasjonale tidsskrifter, og har mottatt priser 
på konferanser i regi av International Communication Association (ICA) og Association for Education 
in Journalism and Mass Communication (AEJMC).

Mona Abdel-Fadil er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i 
Oslo. Hennes forskning er knyttet til SAMKUL prosjektet “Engaging with conflicts in mediatized 
religious environments - A comparative scandinavian study”. Abdel-Fadil’s PhD-avhandling 
“Living ‘the message’ and empowering muslim selves:  A behind the screens study of online 
Islam” markerer hennes inntog till forskningsfeltet media og religion. Hun har siden 2011 vært 
koordinator for det nordiske nettverket for media og religion.

Gunn Enli er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Enli 
forsker og underviser innenfor feltene mediepolitikk, politisk kommunikasjon og sosiale medier, 
og har de siste årene ledet det internasjonale prosjektet Social Media and Election Campaigns 
(SAC). Enli sitter i flere offentlige oppnevnte utvalg, er redaksjonsmedlem i tre internasjonale 
tidsskrifter, og skriver kronikker og kommentarer.  

Frank Esser er professor II ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 
Esser er professor i internasjonal og komparativ medieforskning ved Universitetet i Zurich. Esser 
er leder av “Political Communication Section” i ECREA, og deltar i flere andre ledende nettverk. 
Han er forfatter av elleve bøker og over 150 bokkapitler og artikler.

Eiri Elvestad er førsteamanuensis i sosiologi ved Institutt for historie, sosiologi og innovasjon 
ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet politisk 
kommunikasjon, kultur- og mediebruk, ungdom og kjønn i media, lokale medier og 
lokaldemokrati,  nyhetsmediebruk i Europa og sosiale medier.

STYRETS BERETNING 2017 | 17

Audun Beyer

Eiri Elvestad

Gunn Enli

Frank Esser

Mona Abdel-Fadil

Tine Ustad Figenschou er førsteamanuensis ved  Institutt for journalistikk og mediefag ved  
Høgskolen i Oslo og Akershus. Tidligere var hun ved Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 
(2006-2016), hvor hun forsket på internasjonale nyheter, medialisering av konflikter og medienes 
rolle i innvandringsdebatten. Figenschou er involvert i flere forskningprosjekter og forsker på 
myndighetenes mediearbeid, medier og helse, og medienes forhold til og representasjon av 
marginaliserte grupper. Hun har også en Forsker II-stilling ved Senter for ekstremismestudier 
(C-Rex, UiO) hvor hun undersøker høyreradikale gruppers forhold til de etablerte mediene og 
mediekritikk fra ytre høyre.

Tine Ustad Figenschou
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Rune Karlsen er forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Rune Karlsen er PhD i statsvitenskap 
fra Universitetet i Oslo (2009). Han har tidligere vært postdoktor ved Institutt for statsvitenskap 
(2009-2013), UiO, og stipendiat ved ISF (2005-2009). Han er særlig opptatt av politisk 
kommunikasjon, politiske partier, politisk representasjon og valg.

Rune Karlsen

Karoline Andrea Ihlebæk
Karoline Andrea Ihlebæk er postdoktor ved IMK ved UiO. Hennes faglige interesser inkluderer 
blant annet Politisk kommunikasjon, offentlighet og offentlig debatt, publikumsdeltakelse 
og folkejournalistikk, endringer i medienes redaksjonelle makt, ytringsfrihet og migrasjon. I 
tillegg til POLKOM er Ihlebæk medlem av  Senter for ekstremismeforskning: høyreekstremisme, 
hatkriminalitet og politisk vold (C-REX). 

Øyvind Ihlen
Øyvind Ihlen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 
Han leder POLKOM sammen med Eli Skogerbø. Ihlen er president i EUPRERA (European Public 
Relations Education and Research Association), regionredaktør av Public Relations Inquiry, 
og norsk redaktør for Rhetorica Scandinavica. Ihlens forskning er særlig konsentrert rundt 
strategisk kommunikasjon om politiske tema.

Bente Kalsnes
Bente Kalsnes er førsteamanuensis ved Institutt for journalistikk og mediefag ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Kalsnes underviser i fag knyttet til digital journalistiskk. Hennes 
forskningsinteresser er digital politikk og media. I sin doktorgradsavhandling undersøkte 
Kalsnes sosiale mediers betydning i valgkamper. 

Ratna Elisabet Kamsvåg
Ratna Elisabet Kamsvåg er høyskolelektor II på Institutt for kommunikasjon og kultur 
ved Handelshøyskolen BI. Der underviser hun i emner som anvendt retorikk, politisk 
kommunikasjon og tekstkompetanse. Hun arbeider også med en doktoravhandling om 
retorikkens transcendentalfenomenologiske dimensjon. Hennes forskningsinteresser 
knytter seg både til strategisk grunnforskning og anvendt forskning med et retorikkfaglig 
utgangspunkt.

Mari Kjos Hellum
Mari Kjos Hellum er høgskolelektor ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved 
Høgskolen i Østfold. Hennes forskningsinteresser er retorikk, politisk retorikk, formidling, og 
hvordan bruke retorikken som verktøy i formidling, blant annet overfor studenter. Mari Kjos 
Hellum ble i fjor kåret av Morgenbladet til en av Norges ti beste forelesere. 
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Steffen Krüger er postdoktor ved Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo.  
Hans forskningsinteresser er blant annet kommunikasjonsteori, psykososial teori, kvalitative 
metoder, digital kultur som online debattfora og sosiale nettverk. 

Erik Knudsen er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet 
i Bergen. Han er også postdoktor ved The Digital Social Science Core Facility (DIGSSCORE). Han 
har doktorgrad ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB, og har spisskompetanse 
innen kvantitativ medie- og publikumsforskning, effekter av bruk av nye og etablerte medier, 
tillit til journalistikk og effekter av politisk kommunikasjon.

Anne Krogstad er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet 
i Oslo. Krogstad er styreleder i POLKOM og programleder for bachelorprogrammet i Kultur og 
kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. Krogstads faglige interesser inkluderer blant annet 
politisk lederskap i ulike land, valgkamp, politisk kommunikasjon, høyreekstremisme, visuell 
retorikk og sosiale medier. 

Jens E. Kjeldsen er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitetet 
i Bergen. Hans hovedinteresse er retorikk samt offentlig og politisk kommunikasjon. Kjeldsen er 
utdannet ved Institut for retorik på Københavns Universitet, hvor han skrev hovedfagsoppgave 
om politiske fjernsynsdebatter. Ved Institutt for medivitenskap (UiB) har han skrevet dr. art 
avhandling om visuell retorikk. I 2014 ga Kjeldsen ut boken Hva er retorikk. 

Jens E. Kjeldsen

Erik Knudsen

Anne Krogstad

Steffen Krüger

Elin Strand Larsen er førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag, 
Høgskolen i Østfold. Hun foreleser på bachelorstudiumet i Internasjonal kommunikasjon. 
Hennes forskningsinteresser er media og journalistikk, retorikk (apologia), krisekommunikasjon, 
politiske skandaler og kvinnelige politikere. 

Elin Strand Larsen

Anders Olof Larsson
Anders Olof Larsson er  professor ved Avdeling for ledelse/strategi og PR, Westerdals Oslo 
School of Arts, Communication and Technology. Hans forskningsinteresser inkluderer blant 
annet bruk av online interaktivitet, sosiale medier og deres publikum, journalistikk, politisk 
kommunikasjon og metode, spesielt kvantitative metoder. 
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Linn Sandberg er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet 
i Oslo. Sandberg undersøker hvordan digitalisering og veksten av sosiale medier påvirker 
representativt demokrati og demokratiske verdier som tradisjonelt blir sett på noe som 
legitimerer politiske beslutninger. Sandberg undersøker mer spesifikt hvordan sosiale medier 
påvirker meningsdannelse, debatt og politisk representasjon.

Linn Sandberg

Rania Maktabi
Rania Maktabi er førsteamanuensis ved Avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag ved 
Høgskolen i Østfold. Hun er statsviter av utdanning, med støttefagene sosialantropolgi og 
arabisk storfag fra Universitetet i Oslo. På Høgskolen i Østfold underviser Maktabi i internasjonal 
politikk og komparativ politikk. Hennes forskningsfeltet er problemstillinger knyttet til 
statsborgerskap, statsløshet og medborgerskap i Midtøsten og Nord-Afrika (MØNA) regionen 
generelt, med vekt på familierett, kvinners medborgerskap, og spørsmål i skjæringspunktet 
mellom religion, juss og politikk.

Hallvard Notaker
Hallvard Notaker er førsteamanuensis ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved 
Universitetet i Oslo. Hans arbeidsområde er norsk politisk samtidshistorie, og høsten 2017 
underviser han i nyere norsk historie. Notaker er tilknyttet det tverrfaglige forskningsprosjektet 
Nordic Branding, som undersøker den nordiske modellen. Han arbeider også som uavhengig 
historiker med bokprosjektet Arbeiderpartiet og 22. juli.

Terje Rasmussen
Terje Rasmussen er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i 
Oslo. Han veileder og underviser i politisk kommunikasjon og politisk journalistikk, politisk 
teori og politisk sosiologi, internetts historie, offentlighetens historie, presseetikk og etisk teori, 
samfunnsteori og sosiologisk teori samt medieteori.

Banafsheh Ranji
Banafsheh Ranji er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet 
i Oslo. Hun spesialiserer seg i politisk kommunikasjon og journalistikk. Hennes forsknings-
interesser inkluderer blant annet nye medier, journalistikk, alternative kanaler for uttrykkelse og 
alternativ media. Ranji arbeider for tiden med en PhD-prosjekt om iranske journalister og deres 
bruk av nye medier i arbeidshverdagen. 

Eviane Cheng Leidig
Eviane Chen Leidig er stipendiat ved Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, 
hatkriminalitet og politisk vold (C-Rex) ved Universitetet i Oslo. Hun sitter i det redaksjonelle 
styret for Studies in Ethnicity and Nationalism og er medlem i blant annet the European 
Consortium for Political Research, the Council for European Studies, and the Economic and Social 
Research Council.
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Christopher Ben Wilson er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved 
Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser inkluderer incentiver for regjeringer for å drive 
direkte engasjement med borgere, digital teknologi, profesjonalisering og digitalisering av sivile 
organisasjoner med mer. 

Christopher Ben Wilson

Eli Skogerbø
Eli Skogerbø er professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 
Skogerbø leder POLKOM sammen med Øyvind Ihlen. Hun har publisert bredt innenfor politisk 
kommunikasjon og mediepolitikk, med særlig vekt på medienes betydning for hvordan minoriteter 
og medborgere inkluderes og representeres i medieoffentligheten. Blant nyere prosjekter hun har 
ledet og deltatt i er ”Medievalgkampen 2017”, sametingsvalgene i Norge og Sverige, Sosiale medier 
og valgkamp (SAC-prosjektet), og prosjekter knyttet til betydningen av sosiale medier for lokale 
offentligheter og marginaliserte grupper.

Gunnar Thesen
Gunnar Thesen er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag ved 
Universitetet i Stavanger. Han har doktorgrad i statsvitenskap fra Århus Universitet, og er 
tidligere seniorforsker ved IRIS. Thesen forsker på forholdet mellom medier og politikk, deriblant 
hvordan mediene påvirker den politiske dagsorden, hvordan partier bruker nyheter i kampen 
om velgerne og hvordan nyhetsinnholdet påvirker oppslutningen om partiene.

Kjersti Thorbjørnsrud
Kjersti Thorbjørnsrud er forsker II ved Institutt for samfunnsforskning. Hennes 
forskningsinteresser er politisk kommunikasjon, medier, migrasjon, journalistikk, offentlig 
politikk og administrasjon. Fra 2011-2014 ledet hun forskningsprosjektet “Mediation of 
migration (Norges forskningsråd 2011-2014). Thorbjørnsrud jobber nå med et prosjekt om 
medienes innflytelse på ressursbruk og prioriteringer i helse- og velferdssektoren.

Ragnar Waldahl

Ragnar Waldahl er professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved 
Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresse ligger innefor områdene politisk kommunikasjon, 
særlig sett fra velgernes perspektiv, teorier for opinionsdannelse og holdningspåvirkning, 
medienes påvirkning av individ og samfunn, nyhetsanalyse samt politiske meningsmålinger.

Iris Beau Segers
Iris Beau Segers er stipendiat ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo. 
Hennes forskningsinteresser inkluderer blant annet sosiale medier, høyreekstremistisk politikk, 
ICTs, deltakende demokrati, internasjonal utvikling, kvinnerettigheter, sosiale bevegelser og 
feministiske mediestudier. 

Toril Aalberg

Toril Aalberg er professor og instituttveileder ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved 
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Aalbergs forskningsinteresser inkluderer 
blant annet politsk kommunikasjon, valgkamper, mediapåvirkning, offentlig mening, forholdet 
mellom media og politikk, stereotyper og sammenlignende politikk. Hun leder COST Action 
IS1308: Populist Political Communication in Europe. Aalberg har skrevet åtte bøker, og bidratt til 
en rekke andre, samt omfattende publiseringer i fagfellevurderte tidsskrifter. 
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Utvalgte publikasjoner 2017

Bøker

Allern, E. H. & Bale, T.  (Red.). (2017): Left-
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the twenty-first century. Oxford: Oxford 
University Press.

Midtbøen, A. H.; Steen-Johnsen, 
K.; Thorbjørnsrud, K. (Red.). (2017). 
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free speech in the Norwegian public 
sphere. Cappelen Damm Akademisk. 

Rasmussen, T. (2017). Ansiktet foran 
makten. Om politisk lederskap. Novus 
Forlag. 

van Ruler, B., Smit, I., Ihlen, Ø., Romenti, 
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Europe.  Routledge.

Tidsskriftsartikler
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POLKOM i media
POLKOMs medlemmer blir ofte brukt som ekspertkommentatorer i media, og skriver også om egen forskning i kronikker og 
debattinnlegg. Her er et lite utvalg av oppslagene fra året som er gått. 
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En fungerende offentlighet er sannhets-
søkende, bygger på utveksling av rasjo-
nelle argumenter og er åpen for kritisk 
meningsbrytning. Men fungerer offent-
ligheten slik i praksis, eller bidrar trusler, 
stigmatisering og selvsensur til en fat-
tigere felles offentlighet, der bestemte 
grupper og synspunkter forsvinner? 

Etter over fire års empirisk arbeid i pro-
sjektet Status for ytringsfriheten i Norge, 
er vår konklusjon at den norske offent-
ligheten ikke lever opp til slike idealer. 
Utstøting og selvsensur er to sentrale me-
kanismer som regulerer hvem som deltar 

og hva som ytres i norsk offentlighet.
Utgangspunktet for våre studier er at 

den juridiske retten til å ytre seg ikke 
nødvendigvis er det samme som den 
opplevde muligheten til å omsette denne 
retten i praksis. I surveyundersøkelser, 
medieanalyser og kvalitative dybdestu-
dier har vi derfor studert hvor de sosiale 
grensene går for hva man kan mene, 
hvem som kan ytre seg og hvor de kan ut-
tale seg.

Netthets og tilbaketrekning
Utstøtingsmekanismer handler om at 
folk som tilhører visse grupper eller som 
står for bestemte synspunkter, opplever 
trusler, hets og sjikane i den grad at de 
trekker seg tilbake fra offentligheten eller 
unnlater å uttale seg om saker som betyr 
noe for dem. 

Våre studier viser at det kun er en liten 
andel av befolkningen som utsettes for 
hatefulle ytringer. I et ytringsfrihetsper-
spektiv er dette mindretallet imidlertid 

Om god tro
Journalist Per Egil Hegge kom-
menterte 4. juni uttrykket «i god 
tro». Om jeg forstår ham rett, me-
ner han at folk som er i god tro, 
er «godtroende, altså lettlurte 
eller naive på en klanderverdig 
måte». Han antyder at uttrykket 
«i god tro» er en uheldig overset-
telse av det engelske «in good 
faith».

I databasen Lovdata gir «god 
tro» treff i nesten 40.000 doku-
menter. Å være i god tro er et fun-
damentalt prinsipp i en velfunge-
rende rettsstat: Hvis politiet ikke 
har noen grunn til å anta at jeg er 
en skurk, skal de anta at jeg virke-
lig ikke er det, og følgelig la meg 
være i fred. 

Dette prinsippet kan få nega-
tive konsekvenser, mener noen, 
når politiet skal avdekke terror-
planlegging (for eksempel), men 
snoking i persondata møter mot-
stand fra mange nettopp fordi vi 
krever å bli behandlet som uskyl-
dige – som jo de fleste av oss er.

God tro er viktig i jusen fordi 
god tro er viktig i etikken. Hvis 
jeg ikke har noen grunn til å 
mene at du lyver, bør jeg forut-
sette at du snakker sant. Den som 
ikke er i god tro, er ikke smart, 
slik Hegge ser ut til å mene, men 
kynisk. Det er i kynismen at dum-
heten trives best, for det koster så 
lite å mistenke andres motiver.

I god tro og med rene hender 
har jeg skrevet dette innlegget. 
Og med uskyldig hjerte. Det er 
ikke helt sant, men det er et hint 
til dem som vil lete i hellige skrif-
ter.
Finn Iunker 
Oslo

Barn og ungdom 
er ikke digitalt 
kompetente
Helene Skjeggestad har i Aften-
posten 30. mai viktige betrakt-
ninger om IKT og skole. Senter 
for IKT i utdanningen støtter 
hennes hovedkonklusjon: «Alle 
lærere må få den opplæringen 
de trenger (…) før det kastes nett-
brett på alle elevene».

Likevel er det noen misforståel-
ser som trenger oppklaring. 

Det er en myte at norsk skole 
er gjennomdigitalisert. Senterets 
Monitor viser at 75 prosent av 
7.-klassingene bruker IKT mindre 
enn tre timer i uken. Den lave til-
gangen gir ikke grunnlag for å nå 
definerte kompetansemål eller 
muligheter til å utvikle en helhet-
lig digital kompetanse.

ICILS (2013) avdekket at 24 pro-
sent av 15-åringene i norsk skole 
har svært mangelfulle digitale 
ferdigheter. Digitale ferdigheter 
inkluderer personvern, sikker-
het, kildekritikk, etikk og opplæ-
ring i å produsere ved hjelp av 
standardverktøy. Det lærer ikke 
barna selv med bruk av apper og 
sosiale medier. Hvorvidt tilgan-
gen til spesielle nettsider bør 
stenges, må den enkelte skole 
ta stilling til. Vi ser imidlertid at 
hvis den digitale kompetanse hos 
ledelse, lærere og elever er høy, så 
blir behovet for mobilhotell, kon-
troll og stenging mindre. 
Trond Ingebretsen
direktør,
Senter for IKT i utdanningen

Utstøting og selvsensur 
truer ytringsfriheten i Norge

 Folk unnlater å uttrykke det de mener av frykt for å bli misforstått,  
latterliggjort eller fremstå som rasistiske. Og det er ikke bare de  
ekstreme ytringene som er problemet. 
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UNDER HELE presidentvalgkampen i 2016 
hamret Donald Trump løs på Hillary Clinton 
fordi hun angivelig ikke tok klart nok avstand 
fra islamistiske terrorister.

Nå viser det seg at Trump selv ikke klarer å 
uttrykke seg med noe i nærheten av nødven-
dig klarhet om en annen type ekstremister, 
nemlig hvite, amerikanske rasister og nazister.

Da grupper av slike gjennomførte en demon-
strasjon i Charlottesville, Virginia, oppsto det 
en motdemonstrasjon og tumulter. Deretter 
kjørte en av rasistene en bil inn i mengden 
av motdemonstranter, drepte en av dem og 
skadet flere.

Udåden var åpenbar terrorisme: politisk 
motivert vold som skulle skape frykt. Gjer-
ningsmannen var antagelig direkte inspirert 
av bilangrepene islamistiske terrorister har 
gjennomført de siste årene.

Den riktige reaksjonen fra Det hvite hus var 
så åpenbar at selv ikke Trump burde være i 
stand til å bomme, men det klarte han. Presi-
denten fordømte ekstremismen «på mange 
sider».

Hvis Clinton i fjor hadde kommentert en 
islamistisk terroraksjon i lignende ordelag, 
er det ikke vanskelig å forestille seg Trumps 
reaksjon.

 
TRUMPS KRIGERSKE tone i innsettelsestalen i 
januar er beryktet, men i én passasje lovet han 
å arbeide for å dempe de store motsetningene 
i det amerikanske samfunnet: «Om vi er svarte 
eller brune eller hvite, har vi alle patriotens 
røde blod i årene, vi har den samme friheten, 
og vi ærer det amerikanske flagget», sa den 
nye presidenten blant annet.

Det var viktig at Trump sa dette, for selv om 

han ble valgt ved hjelp av bølge av misnøye 
blant underprivilegerte hvite, har han som 
president plikt til å arbeide for alle borgeres 
beste.

Vel kan Trumps kjernevelgere ha sakket ak-
terut i velstandsutviklingen, og de kan ha hatt 
grunn til å føle seg glemt. Men de utgjør ikke 
den eneste vanskeligstilte gruppen i USA.

 
GRUPPER AV «svarte eller brune», for å bruke 
Trumps ord, står ofte mer utsatt til. De må i til-
legg finne seg i åpenlys rasisme som den som 
kom til uttrykk da ekstremistene marsjerte i 
Charlottesville i protest mot at en statue av 
Robert E. Lee, en sørstatsgeneral under bor-
gerkrigen, skal fjernes.

Trump får skarp kritikk også fra republi-
kanske toppolitikere. Selv hans datter, Ivan-
ka, rykket ut og sa at det «bør ikke være plass 
i samfunnet for rasisme, hvit nasjonalisme 
og nynazister».

Etter hver uhyrlighet og bommert fra pre-
sidenten håper verden at dette var den siste, 
men Donald Trump ser ut til alltid å ha mer 
på lager.

m Den riktige reaksjonen fra 
Det hvite hus var så åpenbar 

at selv ikke Trump burde være  
i stand til å bomme, men det 
klarte han

Trump er forkastelig  
unnvikende

Det burde være enkelt å fordømme udåden  
i Charlottesville, men Donald Trump klarer å rote 
til hva som helst.  
Foto: Pablo MaRtiNez MoNSivaiS, aP/Ntb ScaNPix 

Begrepene «retorikk» og «politikk» omtales nærmest 
som motsetninger, men i realiteten er politikken helt 
og holdent knyttet til retorikken.

Her i Norge vil nok mange av dem som befatter seg 
med politikk på et profesjonelt nivå, sette et skarpt 
skille mellom politikk og retorikk. Men ser man til le-
dende internasjonale forskere med en retorikkfaglig 
tanketradisjon, anser de tvert imot politikken som re-
torikk i praksis.

Forutsigbart ordskifte
Det nærmer seg stortingsvalget, og politisk valgkamp 
preger nå nyhetsbildet hver eneste dag. Selv om valg-
høst alltid er spennende, er den ikke bare fylt med 
overraskelser. Mye av det vi har i vente er temmelig 
forutsigbart. Faktisk er det slik at mange av argumen-
tene, helt ned til spesifikke formuleringer, så å si er fas-
te innslag man på forhånd vet vil komme.

Én typisk formulering er å bruke «det er bare reto-
rikk» som polemisk replikk, i et forsøk på å devaluere 
en motstanders argumentasjon eller sak som helhet. 
Dette er en påstand som ikke gir mening i det hele tatt, 
ut fra et retorikkteoretisk perspektiv. Likevel viser det 
seg at oppfatningen av retorikk som noe annet enn 
politikk står såpass sterkt at både motdebattanter og 
programledere aksepterer det som en gyldig måte å 
argumentere på. «Det er bare retorikk!»

Retorikk som tenkemåte
De fleste vet at skillet mellom form og innhold er 
kunstig, men det er enda flere grunner til at nevnte 
argument ikke har faglig belegg. Det som ligger i for-
ståelsen av at politikk er retorikk i praksis, er blant an-
net antagelsen om sammenhengen mellom tanken og 
verbalspråket. Etter hvert som vi tilegner oss språkfor-
ståelse fra vi er små barn, vil vi også i økende grad ten-
ke i språk. Forstått på denne måten vil det si at politis-
ke ideer oppstår som en konsekvens av den retorikken 
vi omgir oss med. Dessuten skal tanken til alt overmål 
overføres til et gangbart språk igjen, før fellesskapet 
kan ta del i politiske prosesser. Altså er politikk reto-
rikk uansett hvordan man vrir og vender på det.

Meningsløst argument
For øvrig er dette en typisk måte å snakke på, uavhen-
gig av partitilhørighet. Når sant skal sies, er det ikke 
bare politikere som griper til dette motargumentet i 
det politiske ordskiftet. Også kommentatorer og an-
dre aktører i samfunnsdebatten har en tendens til 
å gjøre det. Skulle de imidlertid ta seg tid til å stille 
spørsmål ved slike  «tatt-for-gitt-heter», vil de sannsyn-
ligvis oppdage at politikken og retorikken er uløselig 
knyttet sammen på enda flere måter enn de allerede 
er seg bevisst.

Ratna Elisabet Kamsvåg har en mastergrad i retorikk og 
språklig kommunikasjon fra UiO og er tilknyttet POLKOM, 
senter for studier av politisk kommunikasjon ved UiO.

Signert
Ratna Elisabet 
Kamsvåg
høyskolelektor II, inst. for  
kommunikasjon og kultur, BI

Retorikk  
og politikk
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Fakta og politikk om atomvåpen
Det er ikkje greitt å forkle politisk usemje som usemje om fakta, slik utanriksmi-
nister Børge Brende gjer i atomvåpendebatten. 
Brende skriv i eit innlegg i VG 10. 
januar at eg tar feil om norsk 
kjernevåpenpolitikk. Bakgrunnen er 
at eg og Tankesmien Agenda har 
lansert eit notat der vi peikar på 
korleis Norge som NATO-medlem 
bør kunne støtte forhandlingane 
om eit internasjonalt forbod mot 
atomvåpen. I eit VG-innlegg 
måndag 9. januar peika eg på tre av 
grunnane til at Norge bør støtte 
forbodsprosessen som Brende er 
uttalt motstandar av.

La meg kort gjenta desse tre 

viktigaste grunnane: For det første 
gir ikkje dei eksisterande proses-
sane for nedrusting tilfredsstillande 
resultat, for det andre vil det ikkje 
vere mogleg å bli kvitt alle atomvå-
pen utan eit forbod og for det tredje 
handlar forbodsprosessen om dei 
heilt uakseptable humanitære 
konsekvensane ved bruk av 
atomvåpen. 

Eg takkar for at utanriksministe-
ren tar seg tid til å svare meg, men 
syns likevel han ikkje yter argu-
menta eg presenterte heilt rettferd 

med si konsekvente avvising. Mest 
av alt syns eg han prøver å 
fordekke politisk usemje ved å 
stemple innlegget mitt som faktafeil. 
Det er i beste fall ureieleg.

La meg peike på nokre av dei 
politiske vurderingane som gjer at 
eg og Brende skil lag i spørsmålet 
om eit internasjonalt forbod mot 
atomvåpen, og eg kan forsikre at 
ingen av dei skuldast faktafeil.

Brende skriv for eksempel at det 
er norsk NATO-politikk å ikkje 
distansere seg frå NATO sin 

overordna avskrekkingspolitikk, og 
viser til at generalsekretær Jens 
Stoltenberg har understreka at «så 
lenge kjernevåpen eksisterer vil 
NATO også ha desse våpena». 
Brende viser til det NATO sitt 
strategiske konsept som også slår 
dette fast. 

Emil André 
Erstad, 
rådgjevar i 
Tankesmien 
Agenda

ATOMVÅPEN

”Putin invaderer landom-
råder som han vil. Men 

når vi foretar lovlige NATO-
forflytninger, så skriker han ut 
om trusselen om krig. Maken til 
paranoia skal du lete lenge etter.

Tbg

”Ser at Ulltveit-Moe syns 
det er for dyrt å stille i 

Davos. Men Erna stiller og det 
gjør vel Mette-Marit og Krompen 
også? Bare 700.000 kroner per 
person.

Marry,
Hurum

”Det er politisk galskap 
når DAB fjerner fokus fra 

bilkjøringen for å fikle med 
stasjonsvalg, sågar fullt lovlig. 
Ulykkesstatistikken skal bli 
interessant å følge.

Anonym

”Hvor er mullah Krekar for 
tiden? I fengsel, i Italia, på 

Kyrksæterøra, hjemme eller på 
reise med norsk pass utskrevet 
av justisminister Amundsen fra 
Frp? Ja, Fremskrittspartiet roter 
det til.

Anonym

”Massemorderen sier han 
er veldig skadet. Visst er 

han det. Men det var han lenge 
før han utførte udåden. Ingen 
straff kan måles med det 
grusomme han har gjort. Alle 
ungdommene som mistet livet, 
all sorg og fortvilelse så mange 
sliter med. Og der sitter han! 
Smilende og livsfarlig.

Else,
Tønsberg 

”Jeg kjøpte kjøttkaker til 
middag i dag. «Skikke-

lige kjøttkaker» sto det skrevet 
på pakken. Det var jammen bra 
det ikke var uskikkelige 
kjøttkaker.

Runar

”Etter snart 30 år i offentlig 
sektor ser jeg at det er 

nødvendig med mer overvåking. 
Det har vært ureglementerte 
tilstander alt for lenge.

Helsearbeider 

”Jeg skulle gjerne sett den 
kontrakten byregjeringen 

i Oslo har inngått med Veireno. 
Den kontrakten må være ganske 
klønete hvis den, tatt i betrakt-
ning de siste måneders 
manglende oppfyllelse, ikke kan 
sies opp. Det kan også være 
vanskelig å få et annet firma til å 
påta seg oppdraget  på sparket. 
Det vil vel også kreve en viss 
innkjøring og da er byens 
borgere i samme situasjon igjen. 
Kanskje man kan minnes at det 
billigste ikke alltid er det beste?

Tove,
Oslo

Klokken 18.00 i kveld norsk tid 
legger Donald Trump sin ene hånd 
på Bibelen, løfter den andre og 
sverger at han trofast vil utfører 
embetet som USAs president. 

Da er han formelt landets leder 
og skal holde talen som også skal 
få ham til å fremstå som en 
president.

En retorisk forvandling
Å skrive Donald Trumps innsettel-
sestale må være en av de vanske-
ligste oppgaver en taleskriver kan 
få. Det krever en retorisk forvand-
ling. Det er så langt mellom den 
Trump vi har sett i valgkampen og 
den karakteren en innsettelsestale 
krever, at taleskriverne må ligge 
våken om natten av frykt for 
hvordan det vil gå. 

Kandidaten Trump har vært 
løssluppen, underholdende, 
samtalende, splittende, bramfri og 
uforskammet – og alltid fri fra 
manuskriptet. Presidenten Trump 
som holder innsettelsestalen bør, 
derimot, være samlende, formell og 
høytidelig – og han er tvunget til å 
holde seg til manuskriptet som 
taleskriverne har skrevet til ham.

Det er Trump ikke vant til. Hans 
valgkamptaler har stort sett skjedd 
etter innfallsmetoden. De er fylt 
med setninger som begynner med 
«og for resten», som signalerer at 
Trump nettopp kom i tanke om noe 
som han har lyst til å dele. 

Men før han får gjort denne 
tanke ferdig, får han som regel 
en ny tanke og avbryter den 
første, før han igjen får enda en 
ny tanke, som avbryter hans 
egen selvavbrytelse.

Denne retorikken er tydelig i en 
legendarisk setning som Trump sa 
under et valgmøte i 2015 (Sun City, 
South Carolina, 21. juli). Han 
kommenterte avtalen mellom 
verdens stormakter og Iran, som 
begrenset Irans muligheter til å 
utvikle atomvåpen i bytte mot 
lettelser i økonomiske sanksjoner. 
Trump sa:

«Hør nå, å ha kjernefysisk – min 
onkel var en stor professor og 
vitenskapsmann og ingeniør, Dr. 
John Trump på MIT; gode gener, 
meget gode gener, OK, meget 
klok, Wharton School of Finance, 
meget god, meget smart – du vet, 
at hvis du er en konservativ 
republikaner, hvis jeg var en 
konservativ republikaner, hvis, 
altså, OK, hvis jeg som kandidat 
var en liberal demokrat, så ville de 
si at jeg var en av de klokeste 
mennesker noe sted på jorden – 
det er sant! – men når du er en 
konservativ republikaner så prøver 
de – Åh ja, så prøver de å skade 
– det er derfor jeg alltid begynner 
med: Gikk på Wharton, var en god 
student, gikk der, gikk der, gjorde 
det, skapte seg en formue ...»

Setningen er over dobbelt så 
lang som jeg har gjengitt her. Den 
vever seg inn i enda flere innfløkte 
innskudd og innfall, før Trump 
endelig kommer frem til hovedpo-
enget: «Persians are great 
negotiators, the Iranians are great 
negotiators, so, and they, they just 
killed, they just killed us.» Han 
bruker nesten 300 ord på å si: 
avtalen med Iran er dårlig for USA. 
Men som alltid slutter han sine 
setninger med de sterkeste og 
tydeligste ordene: «They just killed 
us!»

Denne måten å tale på 
kjennetegner alle Trumps 
valgkamptaler. På de svære 
valgmøtene har han improvisert, 
talt med tilhørerne, kommentert 
deres reaksjoner og gitt dem 

oppfordringer. 
Trump har reagert direkte og 

umiddelbart på hendelser i salen: 
når demonstranter har sneket seg 
inn og hevet skilt med anti-Trump 
kommentarer, ropt innvendinger 
eller kastet tomater, har han 
umiddelbart gått i dialog med sine 
egne støtter og samlet dem mot 
innbryteren: «Hvis dere ser noen 
med tomater, så slå dem helseløs.»

Som taler har styrken til Trump 
nettopp vært digresjonene, de frie 
innfall, dialogene med tilhørerne, 
antydningene og insinuasjonene. 
Slike grep er retoriske verdifulle, 
fordi de gjør situasjonen interessant 

og talene levende. Man vet aldri helt 
hva som vil skje. De gir også Trump 
en særlig troverdighet, fordi han 
ikke som andre talere har skrevet 
alt ned på forhånd, eller bare leser 
taleskriveres ord opp. Tilsynela-
tende er han fullstendig seg selv, og 
sier det han virkelig mener i dette 
øyeblikk. Det virker ekte.

Men slik kan Trump ikke tale til 
innsettelsen. Denne talen vil være 
ferdig utformet og nedskrevet på 
forhånd, den vil være formell og 
høystemt og Trump vil lese den opp 
fra en teleprompter, mens han 
beveger hodet fra side til side for å 
se hva som står på skjermene. Det 

Jens E. 
Kjeldsen, 
professor i 
medieviten-
skap, Universi-
tetet i Bergen

USA

Innsettelsen av The Donald
 ● Å skrive Donald Trumps innsettel-

sestale må være en av de vanskelig-
ste oppgaver en taleskriver kan få. 

INNSETTELSESTALEN: – Hvordan vil det gå? Taleskriverne vil 
sikre at tradisjonen følges og genrens funksjoner utføres. Men vil 
Trump følge manuskriptet, spør retorikkprofessor Jens E. Kjeldsen.  
                   Foto: REUTERS
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