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Abstract 

This master thesis deals with the contradicting state of Norway as a top petroleum producer, while 

the country’s government is trying to portray itself as a climate champion. After the negotiations 

concerning the Paris Agreement begun in 2012, there has been an increased national focus on global 

climate change. This has provided the greenhouse gas emissions from the Norwegian petroleum 

activities a more severe spot in the debate between the Solberg Government that inaugurated in 

2013, the petroleum industry itself, and non-governmental organizations (NGOs) dealing with 

climate changes.  

 

The focus of this thesis is on how meaning is ascribed by different actants to the statement that 

Norway is an oil and gas producing climate nation, in addition to which conflicts that may arise in 

case these meanings differ. The thesis concludes that there exists a conflict where the Solberg 

Government and the petroleum industry have a different perception of what it will mean to develop 

Norway in a climate friendly direction, than what the NGOs dealing with climate changes are 

having. The Solberg Government has tried to solve this conflict by presenting a selective discursive 

truth that Norway is today a climate nation, and hence reducing the complexity in the conflict. 

 

By applying Ernesto Laclau and Chantal Mouffe’s discourse theory in the first analysis, we consider 

how the Solberg Government ascribe meaning to the matter. By doing this, we hereby conclude that 

the oil and gas discourse has achieved a hegemonic position faced with the climate discourse in the 

Solberg Government’s communications. This aspect is imposed on in the next analysis, where 

Niklas Luhmann’s system theory is applied to construct a codifications analysis. The 

communications are here observed through a political, an economical, and a moral binary code, 

where existing conflicts appear between the petroleum industry and the NGOs dealing climate 

changes, as a result of different ascriptions of meaning to the matter. Finally, we discuss the 

different narratives that is told of Norway as an oil and gas producing climate nation through 

Algirdas Julien Greimas’ actantial model. The main conflict that appears in this narratives concerns 

the matter of what it means that Norway should be a climate friendly nation. This discussion points 

out the relations between the actants in the thesis, and reveals that the Solberg Government and the 

petroleum industry are on the same side in ascribing meaning to Norway as an oil and gas producing 

climate nation.  
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1. Innledning 

I denne avhandlingen iakttas forholdet mellom Norges posisjon som en storprodusent av 

petroleum og rollen den nåværende norske regjeringen inntar som forkjemper i internasjonale 

klimaforhandlinger. Dette temaet belyses gjennom iakttakelser av forskjellige italesettelser av 

Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. Med den norske regjeringen som ledes 

av Erna Solberg sin kommunikasjon i fokus, iakttas forholdet gjennom deres italesettelser i den 

norske offentligheten. I tillegg rettes søkelyset mot petroleumsvirksomheten og 

interesseorganisasjoner innenfor klima sine kommunikasjoner om temaet. Ved å iaktta 

kommunikasjonen til disse aktantene kan vi få øye på hvorvidt temaet, som ofte omtales som 

et paradoks1, er konfliktskapende og skaper uoverensstemmelser blant de involverte i debatten. 

Vi er dog ikke de første som undersøker dette temaet. Derfor er det behov for en nærmere 

forklaring av hvilken tilnærming vi tar til dette temaet, og bakgrunnen for hvorfor dette 

paradokset er av interesse for vår avhandling. 

BAKGRUNN 

Etter at norske myndigheter i 1965 la ned en kongelig resolusjon med avtale om deling av 

kontinentalsokkelen med Storbritannia og Danmark, har Norge siden blitt betraktet som en olje- 

og gassnasjon. Denne resolusjonen åpnet opp for den første bevilgningen for leting etter olje i 

Nordsjøen (Ryggvik 2017a). Dette året betegnes derfor som starten på det norske oljeeventyret. 

Rundt år 2000 nådde produksjonen av olje en historisk topp, og Norge var på dette tidspunktet 

verdens tredje største eksportør av olje og gass (ibid.). I dag er petroleumsvirksomheten2 Norges 

største og viktigste næring, og har i høy grad påvirket landets økonomiske vekst og finansiering 

av velferdssamfunnet (SSB 2016a; Prop. 114 S (2014-2015, 93). 

 

I de senere årene har klima kommet på agendaen i den norske debatten, hvilket blir oppfattet 

som konfliktmessig med petroleumsvirksomheten og Norges økonomiske interesser. Samtidig 

                                                
1 Et paradoks oppstår når man har to logikker som sikter på en fullstendig beskrivelse, men som inneholder et 

motsetningspar. For eksempel vil et paradoks oppstå når det kommuniserer forskjellige fremstillinger som 

motsier hverandre (Kneer og Nassehi 2000, 109). 
2 Petroleumsvirksomheten er en samlebetegnelse for næringer som utvinner råolje og naturgass. 
3 Prop. står for proposisjon til Stortinget, og refereres til som “Prop. (nummer på proposisjonen) (årstall)”. Dette 

er et dokument som leveres til Stortinget når regjeringen ønsker å få gjennomført et vedtak (Regjeringen 2017a). 
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som oljeeventyret har utviklet seg i positiv favør for Norge, er petroleumsutvinning i dag den 

største nasjonale årsaken til økninger i klimagassutslipp (SSB 2016b). Global oppvarming og 

klimaendringer blir betegnet som vår tids største utfordring, og mange stiller derfor spørsmål 

til om petroleumsvirksomheten kan rettferdiggjøres med den kunnskapen vi nå sitter på.  

 

I 2007 la den norske regjeringen frem klimameldingen som skulle legge føringer for norsk 

klimapolitikk for det neste århundret (Meld. St.34 (2006-2007)4. Klimameldingen tok 

utgangspunkt i det overordnede målet i FNs klimakonvensjon som var “å stabilisere 

konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren på et nivå som avverger farlig menneskelig 

påvirkning av klimasystemet” (ibid., 5). For å oppnå dette målet måtte det skje store kutt i 

klimagassutslipp over hele verden, hvilket Norges regjering ønsket å gi et vesentlig bidrag til. 

Blant annet ble det i klimameldingen foreslått at Norge skal bli karbonnøytralt innen 2050 

(ibid., 36). 

 

Klimameldingen bidro til at det norske folket sperret opp øynene for klimaproblemene i verden, 

da den også innebar tiltak som påvirket forbrukerne selv. For eksempel ble det vedtatt økt bruk 

av bompenger og veiprising, dyrere flyreiser og forbud mot oljekjeler i nye bygg (ibid., 68-69). 

I kjølvannet av klimameldingen har det vist seg at nordmenns engasjement for klimaendringer 

har vært stigende. I en undersøkelse fra TNS Gallup (2015) mente 34 prosent av befolkningen 

at klimaendringer var én av Norges tre viktigste utfordringer i 2015, hvilket dermed ble rangert 

som viktigere enn utfordringer som helse (33 prosent), utdanning (28 prosent), kriminalitet (22 

prosent) og fattigdom (20 prosent). 

 

Det økende engasjementet for klimaendringer blant Norges befolkning i 2015 hadde trolig en 

sammenheng med at forhandlingene rundt Parisavtalen startet opp samme år. I disse 

forhandlingene hadde Norge en sentral rolle, da regjeringen blant annet var med på å lede den 

delen av forhandlingene som dreide seg om overordnede ambisjoner i det nye avtaleverket. I 

denne forbindelsen uttalte statsminister Erna Solberg at “det er ikke tvil om at Norge har spilt 

en nøkkelrolle” (Klassekampen 2015, 5). Solberg-regjeringens tilslutning til avtalen ble 

umiskjennelig da de som ett av de første landene i verden ratifiserte Parisavtalen 20. juni 2016 

                                                
4 Meldinger til Stortinget refereres til som “Meld. St.(nummer på meldingen) (årstall)”. Dette er meldinger som 

regjeringen presenterer for Stortinget uten forslag til vedtak. Meldinger til Stortinget blir også brukt når 

regjeringen vil trekke et lovforslag tilbake (Regjeringen 2017b).  
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(Klima- og miljødepartementet 2016). Politikerne har dermed forsøkt å forene Norges rolle som 

en olje- og gassnasjon med en rolle som en klimanasjon. 

Det norske paradokset: Olje- og gassnasjon eller klimanasjon? 

Nasjonale og internasjonale medier har i de siste årene kritisert den norske regjeringen for en 

dobbelthet i deres klimapolitikk. I forbindelse med dokumentaren Keep Calm and Drill On, 

som omhandler den norske petroleumsvirksomheten og Norges klimainnsats, uttalte den 

australske journalisten bak dokumentaren at “mange mener det er et paradoks at Norge 

fremstilles som klimahelt samtidig som statsbudsjettet smøres med oljepenger” (Honningsøy 

og Cosson-Eide 2016). I den amerikanske artikkelen Paradox Nation: Norway, A Climate 

Leader Making Money on Oil, som tar for seg det samme temaet kan vi lese at “the mountainous 

Scandinavian country of 5 million people is torn between its ambition to be a global leader on 

climate change and the awareness that its wealth is linked to the world's dependence on fossil 

fuels” (Lewis 2016).  

 

Dette paradokset har også blitt omtalt av flere norske politikere. I forbindelse med å ha fått en 

plass i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, skrev Høyrepolitiker Tina Bru (2014) i en 

kronikk at “energi- og miljøkomiteen er det jeg vil beskrive som Stortingets største politiske 

paradoks satt i system”. Som politiker kommer dette paradokset frem når man må forholde seg 

til petroleumsvirksomheten på den ene siden, og miljøforkjemperne på den andre siden. 

Samtidig skal man opprettholde en troverdighet i det arbeidet man gjør som politiker, uten å 

fremme en dobbeltmoral (ibid.).  

 

Under Norges Handelsorganisasjons årskonferanse i januar uttalte statsminister Erna Solberg 

seg om fremtiden for norsk næringsliv: “Fremover kan vi ikke lene oss like mye på 

oljeaktiviteten som vi har gjort til nå. [...] Det er tre begreper som jeg mener skal prege vårt 

næringsliv og arbeidsliv: Grønt, smart og nyskapende” (Braathen 2017). Samtidig som grønn 

innovasjon er prioritert hos statsministeren og regjeringspartiet, kan man for eksempel lese i 

deres partiprogram at de ønsker å åpne for en konsekvensutredning av de naturvernede 

områdene i Barentshavet (Høyre 2017). Dette har møtt massiv kritikk hos klimaforkjempere, 

da en slik utredning kan føre til store natur- og miljømessige konsekvenser (Ryggvik 2017b). 

Det norske paradokset bunner dermed i en konflikt mellom hva som vil styrke den norske 
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økonomien, og hva som vil redde verden fra global oppvarming. Dette paradokset kan dermed 

finnes flere steder; både innad i Solberg-regjeringens konkrete politikk og i deres 

kommunikasjon om olje, gass og klima. 

MOTIVASJON 

Som barn av millenniumsgenerasjonen har vi vokst opp i Norge under oljetidens glansdager. 

Historien om Norges velstand er bygget opp av petroleumsvirksomheten, som gjennom de siste 

50 årene har blitt et varemerke for landet. Samtidig har vi vokst opp i en tid hvor global 

oppvarming og klimatrusselen preger nyhetsbildet, og hvor det har oppstått et økende fokus på 

hva vår generasjon skal gjøre for å sikre gode leveforhold også for fremtidige generasjoner. 

Gjennom denne avhandlingen er vår motivasjon derfor å iaktta hvordan det kommuniseres om 

temaet i den norske debatten, og undersøke hvorvidt ulike aktanter konstruerer forskjellige 

fortellinger om Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon.  

 

Det er flere aspekter ved denne konflikten som interesserer oss. Hvordan kan man bygge opp 

en nasjonal politikk på et paradoks? Hvordan rettferdiggjør regjeringen at de sier noe, og gjør 

noe annet? Og hva skjer når politiske aktanter, industrielle aktanter og klimainteresserte 

aktanter forteller forskjellige fortellinger om Norge som en olje- og gassproduserende 

klimanasjon? 
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2. Problemfelt 

I innledningen kunne vi lese at det finnes et paradoks innad i Solberg-regjeringens konkrete 

politikk, og i deres kommunikasjon om olje, gass og klima. I denne avhandlingen er derfor ikke 

formålet å fremanalysere dette paradokset, da dette allerede er et tema i både den nasjonale og 

den internasjonale debatten. I stedet vil vi undersøke hvordan temaene olje/gass og klima 

italesettes i den norske debatten blant interesserte aktanter. Med denne avhandlingen ønsker vi 

derfor å rette blikket mot hvordan det kommuniseres om dette paradokset, og hvordan det trer 

frem i offentligheten. 

 

Aktantmodellen som er utviklet av Algirdas Julien Greimas (1974, 287) vil benyttes som et 

rammeverk for avhandlingen. Denne modellen tar utgangspunkt i konfliktene og relasjonene 

som oppstår mellom aktanter i ulike fortellinger, og kan dermed belyse slike forhold i 

fortellingene som eksisterer om Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. 

Aktantene som vil følges gjennom avhandlingen er dagens norske regjering, 

petroleumsvirksomheten og interesseorganisasjoner innenfor klima. Disse aktantene ser vi som 

relevante å undersøke fordi de trer frem når paradokset italesettes og utfolder seg i praksis. 

Debatten er relevant for Solberg-regjeringen ettersom klimaspørsmål har blitt en kjernesak 

blant mange av velgerne, og som følge av de internasjonale forpliktelsene Norge har påtatt seg 

innen klimaområdet. Petroleumsvirksomheten ønsker også å prege debatten, da regjeringens 

politikk kan føre til betydelige økonomiske konsekvenser for denne virksomheten. Temaet er 

også relevant for de nasjonale interesseorganisasjonene innenfor klima som ønsker å påvirke 

politiske beslutninger i en klimavennlig retning.  

 

Det eksisterer derfor trolig mange forskjellige italesettelser av Norge som en olje- og 

gassproduserende klimanasjon. Vår interesse er å iaktta hvordan dette temaet blir kommunisert 

om i offentligheten, og om det oppstår noen konflikter dersom aktantene forteller ulike 

fortellinger om dette forholdet. På bakgrunn av problemfeltet har vi kommet frem til følgende 

problemformulering: 
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Hvordan italesettes Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon av 

forskjellige aktanter, og hvilke konflikter vil oppstå mellom aktantene dersom 

italesettelsene avviker fra hverandre? 

 

Denne problemformuleringen vil bli undersøkt gjennom Julien Algirdas Greimas’ 

aktantmodell, Ernesto Laclau og Chantal Mouffes diskursteori og Niklas Luhmanns 

systemteori. 

 

For å strukturere avhandlingen og komme frem til en besvarelse av den overordnede 

problemformuleringen, arbeides det ut fra to analyser med hvert sitt underspørsmål. Den første 

analysen tar utgangspunkt i Laclau og Mouffes diskursteori, med Solberg-regjeringens 

kommunikasjon som empirisk grunnlag. Denne teorien kan bidra til å forstå hvordan diskursene 

om olje/gass og klima struktureres nasjonalt, gjennom en iakttakelse av hvordan det tilskrives 

mening til Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. Det første underspørsmålet er 

som følger: 

 

Underspørsmål 1: Hvordan tilskrives Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon 

mening av Solberg-regjeringen, og hvordan åpner disse meningstilskrivelsene opp for 

hegemoniske kamper? 

 

Ved bruk av blant annet analysebegrepene nodalpunkt, ekvivalenskjeder, antagonist og 

hegemoni vil vi få mulighet til å fremanalysere hvilke alternative meningstilskrivelser som kan 

forekomme innad i Solberg-regjeringens kommunikasjon. Grunntanken i Laclau og Mouffes 

diskursteori er å få øye på de hegemoniske kampene som oppstår under meningstilskrivelsene 

av samfunn og identitet, hvilket også er fokuset i avhandlingens problemfelt. Derfor er det 

hensiktsmessig å benytte denne analysestrategien til å iaktta de diskursive kampene og 

konfliktene som oppstår innad i Solberg-regjeringen. Denne analysestrategien vil derfor åpne 

opp for en iakttakelse av hvordan de alternative meningstilskrivelsene kommer til syne i den 

norske debatten.  

 

Videre vil vi ta utgangspunkt i disse iakttakelsene i avhandlingens andre analyse, hvor det 

iakttas hvordan Solberg-regjeringen, petroleumsvirksomheten og interesseorganisasjoner 
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innenfor klima kommuniserer omkring Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. 

Denne analysen baseres på Luhmanns systemteori som åpner opp for en iakttakelse av 

kommunikasjonene gjennom ulike kommunikative koder. En slik kodifiseringsanalyse baseres 

på avhandlingens andre underspørsmål:  

 

Underspørsmål 2: Hvordan iakttas Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon 

gjennom henholdsvis den politiske, den økonomiske og den moralske koden? 

 

Med den politiske koden vil vi iaktta poengene fra diskursanalysen med et Luhmanniansk 

perspektiv. Slik kan det åpnes opp for en iakttakelse av hva som er styrende for de politiske 

beslutningene som tas innen olje/gass- og klimafeltet. Videre vil den økonomiske koden 

muliggjøre en iakttakelse av om kommunikasjonen knytter seg til det økonomiske aspektet som 

omhandler petroleumsutvinning og klimatiltak, hvor penger og profitt blir avgjørende. Den 

moralske koden åpner opp for en iakttakelse av kommunikasjonene som tilknyttes aktelse og 

forakt, noe som videre kan iakttas som en legitimering av egne meninger og interesser. Disse 

tre spesifikke kodene og deres tilhørende systemer utpekte seg som dominerende i 

kommunikasjonen ved den første gjennomlesningen av det empiriske materialet.  

 

Med en analyse av de to underspørsmålene vil det dermed ligge et grunnlag som kan videreføres 

til avhandlingens avsluttende diskusjon, hvor det diskuteres frem en besvarelse på den 

overordnede problemformuleringen. Her tar vi utgangspunkt i aktantmodellen til Greimas som 

et teoretisk verktøy. Denne modellen kan bidra til å synliggjøre de konfliktene som er tilstede i 

Solberg-regjeringens, petroleumsvirksomhetens og interesseorganisasjonene innenfor klima 

sine fortellinger om Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. Dette vil komme 

frem ut fra iakttakelser av relasjonene mellom aktantene i de ulike historiene. Med dette blir 

aktantmodellen et rammeverk for avhandlingen som binder de foregående analysene sammen i 

en konklusjon av problemformuleringen. Figuren nedenfor viser en sammenfatning av 

avhandlingens oppbygging og struktur. 

 



 12 

 

            Figur 1: Illustrasjon av avhandlingens oppbygging. 

 

TIDSAVGRENSNING AV PROBLEMFELTET 

Ved å ta utgangspunkt i Solberg-regjeringen som hovedaktant avgrenses iakttakelsespunktet i 

avhandlingen tidsmessig til perioden oktober 2013 og frem til i dag, ettersom dette er den 

perioden de har sittet i regjering. Solberg-regjeringen er en mindretallsregjering som er utgått 

fra partiene Høyre og Fremskrittspartiet med parlamentarisk støtte fra Venstre og Kristelig 

Folkeparti. Da det forekom et regjeringsskifte høsten 2013, er denne tidsavgrensningen i 

avhandlingen gjort for å rette fokuset mot dagens regjerings politiske ståsted og 

kommunikasjon. Dersom vi hadde valgt en lengre tidsperiode ville ikke avhandlingen hatt det 

samme fokuset, ettersom dette ville ført til en iakttakelse av forskjellige regjeringer med ulike 

politiske ståsteder. Med Solberg-regjeringen som hovedaktant avgrenses også tidsrommet for 

kommunikasjonene som iakttas av petroleumsvirksomheten og interesseorganisasjoner 

innenfor klima. For å forstå dagens klimadebatt er vi dog nødt til å legge en historisk ramme 
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for debatten, og det vil derfor fremkomme empiri som trekker lengre tilbake enn 2013. For å gi 

et innblikk i de norske stortingspartienes forkortelser og plasseringer på den politiske aksen er 

dette vedlagt i bilag 1. En oversikt over regjeringsmedlemmene som inngår i avhandlingen er 

vist i bilag 2. 

TIDLIGERE STUDIER OM EMNET 

Paradokset som omhandler Norges posisjon som storprodusent av petroleum og 

klimaforkjemperrollen som regjeringen har inntatt, har blitt studert og omtalt i flere bøker og 

artikler. I dette avsnittet beskrives tidligere forskning om emnet, hva som er skrevet, og hvordan 

vi vil bruke den viten som har kommet frem i disse forskningsprosjektene til å posisjonere vår 

avhandling. 

 

Boken Klima, medier og politikk ble utgitt i 2014 som et resultat av det tverrfaglige 

forskningsprosjektet “Climate Crossroads. Towards Precautionary Practices: Politics, Media 

and Climate Change”. Bokens redaktører kommer fra ulike fagmiljøer i Norge, deriblant 

Instituttet for informasjons- og medievitenskap og Instituttet for sammenlignende politikk ved 

Universitetet i Bergen. Formålet med utgivelsen av denne boken var å belyse samspillet mellom 

klimapolitikk, medier og folkets holdninger til klimaendringer (Eide et al. 2014, 10).  

Forskningen konkluderer med at det å endre bevisstheten og komme med effektive tiltak til 

globale klimaendringer handler om at tiltak på alle nivåer må ha som mål å styrke informasjon 

og evaluering (ibid., 20). 

 

I likhet med vår avhandling tar boken utgangspunkt i det norske paradokset, og har på den 

måten fungert som en inspirasjonskilde for oss. I boken belyses ulike aktanters perspektiver på 

klimautfordringene, her i blant politikere, journalister, næringslivets representanter, forskere, 

interesseorganisasjoner og vanlige borgere. Boken adskiller seg dog fra vår avhandling ettersom 

det ikke eksisterer et konfliktspørsmål om hva som skjer dersom de ulike aktantenes 

perspektiver avviker. Denne forskningen retter heller blikket mot de ulike aktantenes bidrag til 

klimautfordringene, hvor samfunnsborgerne inntrer som en sentral aktant. Boken kan med dette 

være med på å gi oss et grunnlag for vinklingen av problemfeltet, og en dypere forståelse av de 

ulike aktantenes perspektiver i debatten.  
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Kjersti Fløttum og Tonje Espeland, henholdsvis Professor ved Institutt for fremmedspråk ved 

Universitetet i Bergen og rådgiver ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, skrev 

i 2014 en artikkel om norske klimanarrativer. I to ulike meldinger til Stortinget iakttar de det 

paradoksale forholdet som vedrører Norge som en olje- og gassprodusent, samtidig som at 

landet er anerkjent som en klimanasjon. Gjennom en narrativ innholdsanalyse kommer 

forfatterne frem til at dokumentene er skrevet med doble budskap, hvilket skyldes forskjellige 

og konkurrerende interesser hos den daværende regjeringen.  

 

Denne viten kan vi benytte som inspirasjon for avhandlingens diskursanalyse. Funnene i 

artikkelen vil spesielt være interessante for vår analyse av klimadiskursen, da det er denne 

diskursen forfatterne analyserer. Fløttum og Espelands analyse er dog en narrativ 

innholdsanalyse, som utpeker språklige og polyfoniske virkemidler. Fokuset i Laclau og 

Mouffes diskursteori er på diskursive kamper og hegemoni, og vår tilnærming vil dermed være 

hegemoniorientert fremfor å identifisere den narrative helheten i det empiriske materialet. 

 

En annen forsker har tatt utgangspunkt i oljebransjens kommunikasjon og legitimering av sin 

virksomhet innenfor paradokset. Professor ved Institutt for medier og kommunikasjon ved 

Universitetet i Oslo, Øyvind Ihlen, skrev i 2007 boken Petroleumsparadiset: Norsk 

oljeindustris strategiske kommunikasjon og omdømmebygging. Med utgangspunkt i begrepet 

tolkningsrammer, undersøker han hvordan oljeindustrien legger vekt på visse aspekter ved 

virkeligheten i kommunikasjonen med omverden. Her kommer han frem til at oljeindustrien 

kommuniserer med offentligheten gjennom omdømmearbeid, for å skape en 

virkelighetsoppfattelse som er i tråd med deres egne interesser. Videre fremanalyserer han fem 

tolkningsrammer som oljeindustrien bruker i sin kommunikasjon: Ansvarlighet, ekspansjon, 

bærekraftighet, veiskille og sameksistens.  

 

Disse tolkningsrammene forstås som de trekkene det blir lagt vekt på i skapelsen av en 

virkelighetsoppfattelse. Bredt sett kan det sammenlignes med ulike koder det kommuniserer 

gjennom, som vi kjenner igjen i Luhmanns systemteori. Vi lar oss derfor inspirere av funnene 

Ihlen kom frem til i 2007, når vi i den Luhmanninspirerte analysen blant annet skal iaktta 

petroleumsvirksomhetens kommunikasjon. Vi kan dog ikke bruke funnene konkret i vår 

avhandling, da empirien i boken er samlet inn før tidsrommet for vårt empiriske arkiv. En annen 
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vesentlig forskjell mellom Ihlens bok og denne avhandlingen er at han kun iakttar én aktants 

kommunikasjon, mens vi trekker inn tre forskjellige aktanter for å synliggjøre konkurrerende 

perspektiver og fortellinger. 

 

Som dette avsnittet har vist er det flere forskere som tidligere har utført studier på det aktuelle 

problemfeltet. De har dog iakttatt problemfeltet med andre perspektiver og inngangsvinkler. 

Ved en gjennomgang av tidligere forskning, kan vi ikke se at det er noen som har tatt i bruk den 

analysestrategiske rammen som vi vil benytte i denne avhandlingen. Når vi velger å iaktta 

Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon ved bruk av teoriene til Laclau og 

Mouffe, Luhmann og Greimas håper vi dermed at dette vil åpne opp for nye perspektiver på det 

aktuelle feltet.  

KONSTRUKSJON AV EMPIRI 

Avhandlingen vil ta for seg kommunikasjoner som er kommet til uttrykk internt i Norge, og vi 

ser derfor bort fra eventuelle uttalelser og dokumenter som er uttrykt på den internasjonale 

arenaen. Videre vil avhandlingen ta utgangspunkt i kvalitativ empiri i form av skriftlige 

publikasjoner som er innhentet fra offentlige kilder. For å besvare problemformuleringen som 

omhandler italesettelser av Norge i den norske offentlige diskursen, er vi nødt til å undersøke 

empiri som fremkommer i det offentlige rom. De skriftlige offentlige publikasjoner som utgjør 

vårt empiriske arkiv er: Meldinger og proposisjoner til Stortinget, offentlige uttalelser og 

dokumenter, artikler med Solberg-regjeringen og organisasjoner som avsendere, samt 

intervjuer og kronikker i aviser. 

 

Det empiriske arkivet består dermed av publikasjoner med forskjellige grader av vilkårlighet. 

Meldinger og proposisjoner til Stortinget, offentlige uttalelser og dokumenter, og 

egenproduserte artikler er publikasjoner som er produserte innenfor avsenderens egne 

kontrollerte rammer, og representerer avsenderens offisielle ståsted. Disse publikasjonene kan 

dermed bidra til å iaktta de samlede stemmene til Solberg-regjeringen og organisasjonene som 

avsendere. Intervjuer og kronikker av enkeltpersoner har en større grad av vilkårlighet, da de 

åpner for personlige synspunkter. Slike uttalelser kan bidra til å synliggjøre hvorvidt det er 

uoverensstemmelser i meningstilskrivelsene mellom enkeltmedlemmene i Solberg-regjeringen 

eller organisasjoner.  
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Tilgangen og konstruksjonen av det empiriske arkivet bygger på tanken om å identifisere 

samfunnsmessige betydninger som dukker opp og blir satt på spill i en rekke ulike tekster 

(Petersen 1998, 2). Når vi har et korpus av tekster vil verden avspeiles på en mer utfyllende 

måte, slik at det blir mulig å avdekke den samfunnsmessige viten om feltet. Denne tilgangen 

defineres av Lars Kjerulf Petersen (ibid.) som tekstanalyse hvor vi som forskere benytter oss 

av kvalitative tekster som er produserte uavhengig av oss og vårt prosjekt. Ved bruk av både 

offentlige lovdokumenter og for eksempel kronikker i aviser, vil det derfor være viktig å være 

oppmerksom på at disse tekstene tilhører forskjellige sjangre. Ahrne og Svensson (2012, 132-

133) skriver at dette innebærer at tekstene produseres og konsumeres i ulike sammenhenger, 

hvilket fører til at de følger forskjellige konvensjoner. Tekster som produseres innenfor en viss 

sjanger har dermed et bestemt formål og følger en gitt form når det kommer til språk og struktur. 

Som forskere blir vi derfor nødt til å være oppmerksomme på hvilke begrensninger dette fører 

med. 

 

Den empiriske konstruksjonen er også preget av avhandlingens analysestrategiske 

utgangspunkt. Laclau og Mouffes diskursteori er kjent for å være svært teoretisk med et høyt 

abstraksjonsnivå, uten at de sammen har foretatt konkrete empiriske analyser (Hansen 2005, 

177 og 185). Det finnes derfor ingen klare retningslinjer for hva som er riktig valg av empiri 

ved bruk av deres teori. Det empiriske arkivet i den første analysen er derfor innhentet på 

bakgrunn av avhandlingens problemformulering. I den andre analysen, som har et 

systemteoretisk perspektiv, vil begrepene og teorien ifølge Luhmann formes etter den empirien 

de bringes i kontakt med. I Luhmanns egne analyser har han derfor ikke anvendt materiale som 

er tilpasset systemteorien, men heller gjennomarbeidet teorien slik at den tilpasses 

gjenstandsområdet (Harste og Knudsen 2014, 10). De empiriske valgene vi har tatt i den andre 

analysen vil derfor også ta utgangspunkt i avhandlingens problemformulering, og være med på 

å peke ut de begrepene fra Luhmanns teoretiske verktøykasse som vil bringes i spill. 
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LESEVEILEDNING 

Avhandlingen er inndelt i åtte kapitler, og i dette avsnittet presenteres avhandlingens videre 

oppbygging.  

 

I kapittel 3 presenteres den vitenskapsteoretiske rammen for avhandlingen, samt 

analysestrategiene som er utvalgt for å besvare problemformuleringen. I tillegg begrunnes 

valgene av den teoretiske rammen, og det gis en forklaring på hvordan den skal anvendes. I 

kapittel 4 benyttes diskursteorien til Laclau og Mouffe til å foreta en diskursanalyse av Solberg-

regjeringens meningstilskrivelser til problemfeltet. Poengene fra denne analysen videreføres i 

kapittel 5, hvor empirien iakttas gjennom en kodifiseringsanalyse med utgangspunkt i 

Luhmanns systemteori. Her iakttas kommunikasjonenes tilknytning til tre ulike koder, hvilket 

kan åpne opp for konflikter mellom de involverte i kommunikasjonen. Disse konfliktene 

kommer til syne i diskusjonen som presenteres i kapittel 6, hvor aktantenes fortellinger og 

relasjoner rammesettes gjennom Greimas’ aktantmodell. Avhandlingens iakttakelser 

konkluderes i kapittel 7, mens videre undersøkelsesmuligheter perspektiveres rundt i kapittel 

8. 
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3. Analysestrategi 

I dette kapitlet redegjøres det for det analysestrategiske apparatet som skal bidra til å strukturere 

analysene og besvare avhandlingens problemformulering. Innledningsvis presenteres den 

vitenskapsteoretiske rammen som plasserer avhandlingen i et samfunnsvitenskapelig 

perspektiv. Deretter belyses de grunnleggende antakelsene i Laclau og Mouffes diskursteori, 

Luhmanns systemteori og Greimas’ aktantmodell. Gjennom hele kapitlet begrunnes valgene av 

de ulike analysestrategiene, samt hvordan de skal anvendes i avhandlingens analyser. 

VITENSKAPSTEORETISK RAMME 

Analysestrategi er den praksisen som gjør det mulig å skape et vitenskapelig blikk for 

iakttakelser av det sosiale (Esmark et al. 2005, 7). Med en analysestrategisk tilgang handler det 

dermed om å problematisere selvfølgeligheter hvor det ikke spørres inn til hva, men i stedet 

retter blikket mot hvordan og hvilke betingelser noe har blitt til under. Den vitenskapsteoretiske 

rammen for avhandlingen tar derfor utgangspunkt i de analysestrategiene som kan gi oss en 

erkjennelse som er annerledes enn de meningstilskrivelsene som allerede er kjente (Andersen 

1999, 15). En slik erkjennelse tror vi kan oppstå ved å benytte Greimas’ strukturalistiske 

aktantmodell som et rammeverk for avhandlingens avsluttende diskusjon. I avhandlingens 

analyser undersøkes gjenstandsfeltet ved bruk av de poststrukturalistiske teoretikerne Laclau, 

Mouffe og Luhmann, gjennom et epistemologisk vitenskapsteoretisk utgangspunkt. 

Epistemologi 

I avhandlingen vil vi benytte den epistemologiske orienterte vitenskapen som 

forskningsmetode. Her iakttar forskeren på annen orden ved å observere hvordan verden blir til 

gjennom andres iakttakelser, som igjen blir objekt for egne iakttakelser (Andersen 1999, 14). 

Denne tilgangen adskiller seg derfor fra den ontologisk orienterte vitenskapen hvor forskeren 

undersøker væren gjennom første ordens observasjoner, og avgjør hva som eksisterer gjennom 

metoderegler (ibid., 12-13). Det vil si at gjenstanden som iakttas kan forutses i ontologien, noe 

som blir vanskelig å kombinere med en strukturalistisk og poststrukturalistisk tilgang. Ved bruk 

av epistemologi som forskningsmetode arbeider vi derfor med en tom ontologi hvor 

gjenstanden ikke forutsettes, og hvor det er det valgte perspektivet som konstruerer gjenstanden. 
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I denne avhandlingen blir spørsmålet om vitenskapelighet stilt som et analysestrategisk 

spørsmål. Dette åpner opp for en undersøkelse hvor vi kan iaktta hvordan verden blir til 

gjennom ulike aktanters perspektiver og deres observasjoner av omverdenen (ibid., 14). Den 

epistemologiske vitenskapen gjør det dermed mulig å stille spørsmål til hvordan Norge 

italesettes som en olje- og gassproduserende klimanasjon, gjennom en iakttakelse av ulike 

aktanters iakttakelser, italesettelser og artikulasjoner (ibid., 151).  

 

Perspektivet vi velger for å iaktta avhandlingens gjenstand er med på å konstruere både oss som 

iakttakere, og det vi iakttar (ibid., 14). Vi vil derfor bruke aktantenes iakttakelser til å finne ut 

av hvordan verden konstruerer seg omkring gjenstandene olje/gass og klima, hvilke dermed blir 

objekter for våre egne iakttakelser. Med en slik tilgang skal vi dog være oppmerksomme på at 

det vil oppstå blinde pletter. Når vi som iakttakere velger ut enkelte gjenstander og 

iakttakelsespunkter, vil vi i samme manøver fravelge andre mulige analysegjenstander. Derfor 

er det viktig å understreke at det valgte perspektivet begrenser andre mulige perspektiver i 

avhandlingens gjenstandsfelt.  

Strukturalismen 

Innenfor den strukturalistiske tradisjonen er formålet å avdekke systematikken og 

grammatikken som ligger til grunne for ulike fenomener (Holm 2005, 42). Handlinger forklares 

derfor ut fra deres strukturelle forhold som utspringer fra sosialiteten. Disse handlingene kobles 

dermed til bakomliggende strukturer som er lukkede og uforanderlige (Howarth 2000, 16). 

Anliggende for strukturalismen er derfor ikke å undersøke ulike fenomeners overflater, men å 

forstå de strukturene som ligger under bevisstheten. Disse betegnes også som dybdestrukturer 

(Holm 2005, 42). Strukturalismen karakteriseres derfor som grammatiske analyser av tegn, ord, 

symboler og andre former for kommunikasjon (Hansen 2005, 16; Howarth 2000, 18).       

 

Algirdas Julien Greimas (1974, 287-288) utviklet aktantmodellen ut fra de naturlige språks 

strukturer, hvor formålet er å fremanalysere relasjonene mellom ulike aktanter. Modellen 

brukes til å finne ut av hvilken aktantstruktur en gitt fortelling har, hvilket gjør det til en 

strukturalistisk modell. En slik strukturalistisk fremgangsmåte tar ofte utgangspunkt i en tekst 

eller fortelling, hvor det er fokus på forhold som form og innhold, motsetninger i teksten og 
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karaktertyper. Med denne analysestrategien er formålet derfor å finne de allmenngyldige 

systemene som ligger bak de forskjellige delene i teksten (ibid.). 

 

Ved å bruke aktantmodellen som et redskap i avhandlingen kan vi dermed få øye på de 

bakomliggende strukturene i fortellingene til de ulike aktantene som fremanalyseres. En av 

begrensningene ved å bruke en strukturalistisk analysestrategi er dog at man risikerer å kun få 

et skjematisk blikk på gjenstanden. Derfor vil vi i denne avhandlingen komplementere den 

strukturalistiske aktantmodellen med to poststrukturalistiske analysestrategier. På den måten 

får vi iakttatt de forskjellige fortellingenes strukturer, ut fra de alternative meningstilskrivelsene 

som oppstår gjennom ulike italesettelser. 

Poststrukturalismen 

Poststrukturalismen er en videreutvikling av strukturalismens grunnleggende tanker. I denne 

samfunnsvitenskapelige disiplinen plasseres forskeren på et analysestrategisk nivå hvor andres 

iakttakelser benyttes som gjenstand for egne iakttakelser (Andersen 1999, 113). Det betyr at det 

alltid iakttas fra et sted, og hvor iakttakeren blir til gjennom iakttakelsen (Esmark et al. 2005, 

10). Poststrukturalismen etablerer seg dermed på et annet nivå enn den tradisjonelle 

metodediskusjonens to nivåer; metode og metodologi. I stedet blir disse nivåene innfelt i den 

analysestrategiske praksisen (ibid., 11). 

 

Ernesto Laclau og Chantal Mouffes teoretiske hovedverk Hegemony and Socialist Strategy 

markerte deres skifte fra den strukturalistiske marxisme til poststrukturalismen og 

postmarxismen (Hansen 2005, 177-179). Diskursbegrepet hos Laclau og Mouffe tar 

utgangspunkt i strukturalismens påstand om at man ikke kan forstå noe utenfor det settet av 

relasjoner det er plassert i. De er dog ikke enige i at denne strukturen er lukket og uforanderlig, 

men mener til forskjell at strukturene er åpne, hvilket muliggjør diskursive kamper (ibid., 179-

180). Det er altså diskursbegrepets åpne struktur som sammenfatter den poststrukturalistiske 

retningen i Laclau og Mouffes diskursteori.  

 

I Niklas Luhmanns systemteori spiller strukturbegrepet en avgjørende analysestrategisk rolle 

(Esmark 2005, 227). Han mener dog at begrepet ikke må behandles i sammenheng med 

strukturalisme, men heller som et redskap til iakttakelser av systemers dannelser, stabiliseringer 
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og forandringer (ibid., 228). Systemet er det som plasseres bak strukturen i konkrete 

iakttakelser, og er altså ikke konstitutivt for iakttakelsen (Andersen 1999, 112; Esmark 2005, 

232). Luhmann skiller dermed mellom det som ligger på overflaten av strukturen, og det som 

ligger bakom. Imidlertid mener han at enheten av denne forskjellen kun kan forstås som et 

paradoks, og kan således aldri la seg realisere (Esmark 2005, 225-226). Han beveger seg derfor 

fra strukturalismens tanke om å redusere kompleksitet ved å oppdele undersøkelsesområdet i to 

nivåer, til poststrukturalismens poeng om å ikke redusere kompleksiteten i området som 

undersøkes. Systemteorien plasserer seg dermed også innenfor den poststrukturalistiske 

praksisen. 

Strukturalisme og poststrukturalisme – når to disipliner kombineres 

Strukturalismen og poststrukturalismen innehar flere likhetstrekk. Dette er et resultat av at 

poststrukturalismen er en videreutvikling av strukturalismen, og baseres derfor på en rekke 

overtakelser fra denne disiplinen (Esmark 2005, 13). Begge disiplinene er en del av det som 

betegnes som den lingvistiske vendingen, med det utgangspunktet at tilgangen til virkeligheten 

alltid går gjennom språket (Jørgensen og Phillips 1999, 17). Poststrukturalismen har også 

videreført tanken om at forskjellige tegn får sin betydning fra hverandre når de står sammen i 

et strukturelt nettverk. Det som dog markerer overgangen fra strukturalismen til 

poststrukturalismen er diskursbegrepet. Mens strukturalismens analytiske formål er å avdekke 

lukkede og uforanderlige strukturer, viser diskursbegrepet til en fiksering av strukturen som 

alltid i siste ende vil slå feil (Esmark et al. 2005, 27-28). I den strukturalistiske retningen handler 

det dermed om å redusere kompleksitet gjennom en permanent fastlåsning av tegnenes 

betydning, mens i poststrukturalismen bevares kompleksiteten i meningstilskrivelsene 

(Jørgensen og Phillips 1999, 39; Esmark et al. 2005, 26). 

 

Den vitenskapsteoretiske rammen for avhandlingen kan derfor sies å være motstridende da en 

anvendelse av disse disiplinene både skal redusere kompleksitet, samtidig som at 

kompleksiteten skal skal bevares. Gapet mellom de to disiplinene er dog ikke så stort som det 

kan gis uttrykk for. I stedet mener vi at anvendelsen av disiplinene i denne avhandlingen kan 

bidra til at de komplimenterer hverandre. I analysene hvor de poststrukturalistiske 

analysestrategiene diskursteorien og systemteorien benyttes, er målet å bevare kompleksiteten 

i gjenstandsfeltet ved å få øye på alternative meningstilskrivelser. Den strukturalistiske 
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analysestrategien inndras i den avsluttende diskusjonen for å redusere kompleksiteten i 

gjenstandsfeltet.  

ANALYSESTRATEGI: LACLAU OG MOUFFES DISKURSTEORI 

Det første underspørsmålet som skal bidra til å besvare problemformuleringen er: Hvordan 

tilskrives Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon mening av Solberg-regjeringen, 

og hvordan åpner disse meningstilskrivelsene opp for hegemoniske kamper? For å kunne 

besvare dette spørsmålet benytter vi oss av Laclau og Mouffes diskursteori. Denne teorien tar 

utgangspunkt i det som artikuleres her og nå, og har dermed ingen forutantakelser eller 

dypereliggende objektiviteter (Hansen 2005, 181-182). Dette betyr at vi kan bevare blikket på 

Solberg-regjeringens kommunikasjon, og få øye på de alternative meningstilskrivelsene som 

har oppstått i det tidsrommet vi ønsker å undersøke. Dermed kan relasjonene mellom 

artikulasjonene komme til syne.  

 

Laclau og Mouffes diskursteori baseres på en antakelse om at sosiale fenomener ikke kan 

fikseres fullstendig, hvilket gir plass til konstante sosiale kamper om definisjoner av samfunn 

og identitet (Jørgensen og Phillips 1999, 34). Utfallet av disse kampene får sosiale 

konsekvenser som kan utforskes videre i analysen. Diskursteorien har dermed samme 

utgangspunkt som problemformuleringen i avhandlingen vår; nemlig at det er kamper om 

forskjellige tilskrivelser av mening som kan føre til konflikter blant de involverte i 

kommunikasjonen. Slike alternative meningstilskrivelser åpner opp for iakttakelser av de 

diskursive kampene som er til stede, og vil gjøre det mulig å iaktta om det eksisterer hegemoni 

i feltet som undersøkes. Vi så det dermed som hensiktsmessig å inndra diskursteorien i 

avhandlingens teoretiske ramme for å kunne besvare den overordnede problemformuleringen. 

Diskursteoriens begrepsapparat 

I de kommende avsnittene presenteres begrepsapparatet som skal hjelpe oss til å gjennomføre 

denne analysen. Selv om begrepsapparatet vil presenteres atskilt, er det dog viktig å bemerke 

at begrepene må forstås i sammenheng med hverandre. Denne sammenhengen presenteres 

avslutningsvis hvor vi iakttar hvordan begrepene relaterer seg til hverandre i avhandlingens 

kontekst, og dermed utgjør en fullendt analysestrategi. Primært er begrepene som benyttes i 

analysen hentet fra Laclau og Mouffes hovedverk fra 1985, Hegemony and Socialist Strategy. 
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Dette er det siste verket forfatterne skrev sammen, før de beveget seg i forskjellige retninger 

(Laclau og Mouffe 2002, 30). Laclau sitt videre arbeide har vært rettet mot en politisk teoretisk 

forskning om diskursanalysen som en hegemonisk analyse, mens Mouffe har fokusert på en 

normativ politisk utarbeidelse om en ny radikal demokratiteori (ibid.; Hansen 2005, 177). 

Ettersom problemfeltet fokuserer på kampene og konfliktene som oppstår i 

meningstilskrivelsene, vil den første analysens teoretiske utgangspunkt være Laclaus utvikling, 

samt det begrepsmessige apparatet fra Hegemony and Socialist Strategy.  

Diskursbegrepet 

Diskursbegrepet sammenfatter de poststrukturalistiske poengene ved Laclau og Mouffes 

diskursteori, og er et resultat av videreutviklingen av den strukturalistiske retningen (Hansen 

2005, 179). I motsetning til strukturalismens tanke om en lukket og uforanderlig struktur, 

kjennetegnes diskursbegrepet av en åpen og flytende struktur hvor diskursive kamper handler 

om å skape en midlertidig fiksering. Den midlertidige strukturerte fikseringen som oppstår 

utgjør en diskurs (Laclau og Mouffe 1985, 105). Laclau (1986, 113) definerer derav begrepet 

som “en strukturel helhed af forskelle”, og er “noget, der er til stede i alle former for sociale 

relationer”.  

 

I forlengelse av denne definisjonen skiller Laclau og Mouffe mellom diskurs og diskursivitet, 

hvor skillet utgjøres av forskjellen mellom det fikserte og det flytende. Diskursivitet betegner 

det forholdet at sosiale identiteter alltid må opptre relasjonelt, men disse identitetenes 

plasseringer kan være flytende (Andersen 1999, 89-90). Relasjonen mellom diskurs og 

diskursivitet beskriver Laclau og Mouffe (1985, 112) derfor som: “Any discourse is constituted 

as an attempt to dominate the field of discursivity, to arrest the flow of differences, to construct 

a centre”. Ettersom det alltid er et overskudd av mening i enhver diskursiv situasjon, vil 

diskursen dermed konstituere seg gjennom det den utelukker. Hele dette diskursive området, 

som både inneholder elementene som utelates fra fikseringen og elementene som inngår i 

fikseringen, betegnes som et felt av diskursivitet (ibid., 111).  

 

I den første analysen vil diskursbegrepet ha en sentral rolle. For å kunne iaktta hvordan Solberg-

regjeringen tilskriver Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon mening, vil vi 

undersøke hvordan diskursene olje/gass og klima struktureres. Disse diskursene er utpekte av 
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problemfeltet og bidrar til å gi analysen en retning ved at det avgrenser det empiriske arkivet 

som undersøkes. I tillegg vil diskursene peke ut hvilke nodalpunkter som kan strukturere 

analysen. Diskursens åpne og flytende struktur bidrar videre til å påvise at 

meningstilskrivelsene som undersøkes er kontingente, hvilket gjør det mulig å forstå hva som 

utelukkes i kommunikasjonen og hvilke sosiale konsekvenser som oppstår som følge av dette.  

Dislokasjon, reartikulasjon og sedimentering 

Diskursive kamper oppstår når noe er diskursivt umulig, ustabilt og sårbart (Laclau 1986, 113). 

Disse kampene knyttes til en dislokasjon, hvilket kan beskrives som “sporet af kontingens inden 

for strukturen” (Laclau 2002, 156). Det går ut på at det er noe som ryster strukturen, hvilket 

fører til en problematisering av de gjeldende meningskonstruksjonene (Laclau 1990, 40). 

Dislokasjonen åpner dermed for reartikulasjoner av diskursene, og etableringer av nye 

hegemoniske prosjekter. Slike reartikulasjonsforsøk kjeder elementer sammen på en måte som 

er kontingent og ikke forutbestemt. Det betyr at elementene kunne blitt kjedet sammen på andre 

måter enn de blir i det aktuelle reartikulasjonsforsøket (Laclau og Mouffe 2002, 24). 

 

På den andre siden av dislokasjonen kan sedimentering oppstå. Dette forekommer i perioder 

hvor den dislokerte strukturen stabiliseres, slik at den diskursive strukturen fikseres (Hansen 

2005, 180). I disse periodene hvor strukturen stabiliseres og oppnår sedimentering, kan 

tilstedeværelsen av antagonismer bidra til at diskursene politiseres (Laclau og Mouffe 2002, 

30). Antagonismebegrepet vil bli forklart i et senere avsnitt. I diskursteorien skilles det derfor 

mellom de periodene hvor strukturen dislokeres, og de periodene hvor strukturen sedimenteres. 

Artikulatoriske prosesser kan dermed føre til at sosiale forhold sedimenteres ovenpå 

dislokasjoner (Hansen 2005, 180). 

 

Ved å benytte oss av disse begrepene som en ramme for den første analysen, får vi muligheten 

til å forstå bakgrunnen for hvordan Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon 

tilskrives mening av regjeringen i dag. Her vil vi iaktta meningstilskrivelsene av klimatrusselen 

som en historisk ramme, hvilket åpner opp for en iakttakelse av Parisavtalen som en 

dislokasjon. Da dislokasjonen utgjør nullpunktet for analysen, kan vi iaktta de hendelsene som 

driver frem nye artikulasjoner av diskursene olje/gass og klima. Dette bidrar til å forstå hvordan 

meningskonstruksjonene som eksisterer problematiseres med utgangspunkt i Parisavtalen. 



 25 

Elementer, momenter og nodalpunkter 

Diskursanalysen har som formål å avdekke de prosessene hvor det kjempes om å fastlegge 

tegnenes betydning (Jørgensen og Phillips 1999, 36). Artikulatoriske praksiser åpner opp for 

etableringer av nye meningstilskrivelser, hvilket fører til at elementer som ikke nødvendigvis 

har noe forhold til hverandre kjedes sammen på nye måter (Laclau og Mouffe 1985, 105). 

Laclau og Mouffe (ibid.) betegner disse differensielle posisjonene som momenter, mens de 

forskjellene som ikke er diskursivt artikulerte betegnes som elementer. Momenter er derfor 

elementer som inngår i en diskurs, hvis betydning bestemmes ut fra den relasjonen som 

eksisterer mellom dem (Jørgensen og Phillips 1999, 36). Elementer på den andre siden er 

flertydige og flytende uttrykk som ikke kan artikuleres i en diskursiv kjede (Laclau og Mouffe 

1985, 113). I en diskursiv prosess forsøkes det dermed å redusere elementer til momenter ved 

at de kjedes sammen gjennom artikulasjonen (ibid., 105). 

   

Diskurser er konstruerte for å dominere et felt av diskursivitet, og artikulasjoner av diskurser er 

med på å skape en meningstilskrivelse ved at ulike elementer fikseres partielt rundt et sentrum. 

Dette sentrumet består av privilegerte punkter som betegner et nodalpunkt (ibid., 112). 

Nodalpunkter må derfor forstås som et sentrum i diskursen som kommer til å representere mer 

enn seg selv, ettersom andre elementer i feltet fikserer seg rundt dette punktet (Hansen 2005, 

187). 

 

Gjennom en iakttakelse av artikulasjonen rundt diskursene olje/gass og klima kan vi få øye på 

relasjonene mellom elementene, samt hvordan deres betydning endres som følge av at de kjedes 

sammen. Ved å undersøke hvordan elementene reduseres til momenter i deres relasjon til et 

felles nodalpunkt, vil det være mulig å iaktta hvilke meningstilskrivelser som kommer til syne 

i Solberg-regjeringens kommunikasjon. Ut fra den første gjennomlesningen av det empiriske 

materialet vil de på forhånd antatte nodalpunktene som strukturerer olje/gass-diskursen være 

olje- og gassnasjon og velferdsstat. Nodalpunktene som strukturerer klima-diskursen antas på 

forhånd å være klimanasjon og bærekraftig vekst.  

Ekvivalens og differens 

Begrepsparet ekvivalens og differens definerer to typer av hegemoniske prosjekter. Ekvivalens 

betegner prosjekter hvor “the elements can be substituted for one another – thereby reducing 
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the number of positions which can possibly be combined” (Laclau og Mouffe 1985, 130). I det 

øyeblikket elementene skaper en relasjonell struktur, transformeres de til momenter og skaper 

en ekvivalenskjede (ibid., 128). Momentene som inngår i ekvivalenskjeden er derfor ekvivalente 

i forhold til andre momenter, i henhold til deres felles adskillelse (ibid.).  

 

Differens viser til “the number of positions that can enter into a relation of combination and 

hence of continuity with one another” (ibid., 130). En differenskjede oppstår når diskursen 

tilegnes differensielle betydningselementer som kjedes sammen. Disse betydningselementene 

får dermed sine identiteter gjennom deres forskjellighet. Når det som følge av differens skapes 

ulike identiteter i diskursen som gjensidig forhindrer hverandre, oppstår det et antagonistisk 

forhold mellom disse identitetene (Jørgensen og Phillips 1999, 60).  

 

Dette begrepsparet vil benyttes i avhandlingens analyser av nodalpunktene. Her ønsker vi å 

fremanalysere de elementene som fikseres sammen til en meningstilskrivelse innenfor de to 

diskursene olje/gass og klima. Dette åpner således opp for en iakttakelse av nodalpunktene. 

Deretter kan vi undersøke hva momentenes felles adskillelse er, og hva de differensierer seg 

fra. Dette gir anledning til å iaktta Solberg-regjeringens polariseringer i deres kommunikasjon 

om problemfeltet, samtidig som at det påviser det kontingente aspektet i debatten. 

Antagonisme og hegemoni 

Laclau og Mouffes betraktninger av strukturers ufullstendighet og elementers flytende karakter 

åpner opp for hegemonibegrepet i diskursteorien (Andersen 1999, 97). Hegemoni oppstår når 

en sosial aktørs prosjekt kommer til å representere mer enn seg selv (Laclau og Mouffe 2002, 

18). I et lukket system hvor hver enkelt mening er fullstendig fiksert er det derfor ikke plass til 

hegemonisk praksis (Laclau og Mouffe 1985, 134). I poststrukturalismens åpne strukturer er 

det de ytre forholdene som påvirker fullstendige fikseringer av en diskurs, og det er her begrepet 

antagonisme inntrer.  

 

En antagonist “constitutes the limits of every objectivity [...] they constitutes the limits of 

society” (ibid., 125). Dette begrepet synliggjør relasjonen mellom to poler som alltid vil 

forhindre hverandre i å oppnå fullstendig objektivitet (ibid., 126). Laclau og Mouffe (2002, 26) 

hevder derfor at samfunnet aldri blir fullstendig forent med seg selv, da det alltid er flere 



 27 

muligheter for tilskrivelser og hvor en mulighet dermed antagoniserer andre muligheter. Det 

utarter seg således et maktspill mellom motpolene som skaper disharmonier i feltet. Dette betyr 

at det kontingente aspektet i teorien umuliggjør en oppnåelse av total hegemoni (ibid., 161). 

Gjennom hegemonisk intervensjon er det dog mulig å oppnå midlertidig, men kontingent, 

hegemoni (Laclau 1996, 90). Dette forekommer når en diskurs innhenter og reartikulerer 

elementer fra en antagonistisk diskurs, hvilket kan bidra til å oppløse antagonisten. På den 

måten skapes en midlertidig entydighet som er kontingent, da elementene innhentes fra “a 

plurality of social identities and relations” (ibid.). 

 

I avhandlingen vil hegemoniske kamper fremanalyseres gjennom en iakttakelse av 

nodalpunktenes antagonistiske motparter. Under artikulasjonen av nodalpunktene kan 

alternative meningstilskrivelser hos forskjellige medlemmer av Solberg-regjeringen komme til 

syne, hvilket muliggjør en iakttakelse av de antagonistiske forholdene som fremkommer i 

kommunikasjonen. Gjennom slike iakttakelser vil det åpnes opp for hegemoniske kamper hvor 

motpartene hele tiden forsøker å forhindre hverandre i å oppnå hegemoni. Da selve formålet 

med en diskursanalyse er å avdekke hegemoniske relasjoner, ønsker vi å undersøke hvordan 

ulike diskursive prosjekter innad i Solberg-regjeringens kommunikasjon kjemper om å oppnå 

hegemoni. Dette kan bidra til å synliggjøre hvorvidt det oppstår alternative meningstilskrivelser 

i italesettelsen av Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon.  

Sammenfatning av diskursteoriens begreper 

Begrepene vil i dette avsnittet sammenfattes for å forklare sammenhengen mellom dem. En 

dislokasjon danner utgangspunktet for etableringen av nye hegemoniske prosjekter. I 

avhandlingen vil Parisavtalen undersøkes som en dislokasjon, ved at den åpner opp for 

reartikulasjonsforsøk av diskursene olje/gass og klima. Artikulasjonen av disse diskursene fører 

til at forskjellige elementer kjedes sammen på nye måter, og reduseres til momenter. Dermed 

forandres meningstilskrivelsene innenfor de to diskursene. Under reartikulasjonen fikseres 

disse momentene ut fra deres felles adskillelse i en ekvivalenskjede slik at et nodalpunkt 

fremtrer. Dette nodalpunktet trues av en antagonistisk motpart og dens differenskjede. 

 

Ekvivalenskjeden og differenskjeden står i et antagonistisk forhold, da de konstant forhindrer 

hverandre i å oppnå en fullstendig meningstilskrivelse av nodalpunktet. Slike antagonistiske 
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forhold kan dermed føre til at det oppstår hegemoniske kamper innad og mellom diskursene. 

Dette åpner opp for en analyse av hvorvidt diskursene olje/gass og klima representerer to 

forskjellige diskursive prosjekter i Solberg-regjeringens kommunikasjon, som hver for seg 

forsøker å oppnå hegemoni. Gjennom begrepet hegemonisk intervensjon vil det være mulig å 

iaktta om det oppstår midlertidig og kontingent hegemoni. Dette kan forekomme i situasjoner 

hvor for eksempel olje- og gassdiskursen innhenter elementer fra klimadiskursen for å dominere 

feltet av diskursivitet. 

ANALYSESTRATEGI: LUHMANNS SYSTEMTEORI 

Det andre underspørsmålet i avhandlingen er: Hvordan iakttas Norge som en olje- og 

gassproduserende klimanasjon gjennom henholdsvis den politiske, den økonomiske og den 

moralske koden? For å kunne besvare dette spørsmålet vil vi benytte oss av Niklas Luhmanns 

systemteori om det funksjonelle differensierte samfunn til å gjennomføre en 

kodifiseringsanalyse. Luhmanns utgangspunkt er at forskjellige systemer konstruerer sin 

omverden forskjellig, alt ettersom hvordan de iakttar den (Luhmann 1989, 22). Ved å studere 

de binære kodene som det blir iakttatt ut fra, kan vi dermed fremanalysere forskjellige 

iakttakelser av Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. Valget av de tre 

spesifikke kodene vil begrunnes i det senere avsnittet om Luhmanns binære koder. 

 

Gjennom en iakttakelse av hvorvidt iakttakelsene avviker fra hverandre når det kommuniseres 

innenfor ulike koder, vil det videre være mulig å få øye på om det oppstår konflikter mellom de 

involverte i kommunikasjonene. En slik iakttakelse vil derfor understøtte den overordnede 

problemformuleringen for avhandlingen, ved at iakttakelsene videreføres til avhandlingens 

avsluttende diskusjon hvor konfliktene i kommunikasjonene diskuteres.  

Systemteoriens begrepsapparat 

I dette avsnittet presenteres det utvalgte begrepsapparatet som til sammen vil utgjøre en 

analysestrategi for kodifiseringsanalysen. Luhmanns analysestrategi er allment kjent for å være 

svært kompleks, noe som medfører at det eksisterer flere mulige innganger til teorien (Andersen 

1999, 108). Vår inngang til Luhmanns teori som reflekterer den videre presentasjonen av de 

begrepene som vil benyttes, er utvalgt i forlengelse av avhandlingens problemfelt. 
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Vi har primært valgt å innhente begreper fra Sociale systemer, som Luhmann (2000) selv 

betegner som sitt hovedverk. Luhmanns systemteori er utarbeidet med det formålet å skape en 

universell sosiologisk teori, med utgangspunkt i at all sosial kontakt kan forstås som et system 

som adskiller seg fra sin omverden (ibid., 51). Et sosialt system viser her til mengder av 

elementer og deres relasjon til hverandre, hvor systemene videre skaper og reproduserer seg 

selv gjennom kommunikasjon (Kneer og Nassehi 1997, 22; Andersen 1999, 127). Ifølge 

Luhmann finnes det også flere andre forskjellige systemtyper. Vi vil dog ta utgangspunkt i 

sosiale systemer, da det åpner opp for en iakttakelse av hvordan kommunikasjonene opptrer i 

forskjellige koder innenfor ulike systemer. Dette begrepet blir derfor avgjørende for en videre 

forståelse av analysens begrepsapparat.  

Kommunikasjon og iakttakelse 

Kommunikasjonsbegrepet i systemteorien adskiller seg fra den tradisjonelle tanken om 

kommunikasjon som en overføring av budskap fra en avsender til en mottaker (Luhmann 2000, 

180). Ifølge Luhmann kan kun kommunikasjon kommunisere, ettersom mennesker ikke er en 

enhet, og derfor ikke er i stand til å kommunisere (Andersen 1999, 124). I systemteorien er det 

dermed kommunikasjon som står i sentrum, og iakttakelser av kommunikasjoner er en bestemt 

forskjellsdannende operasjon (Luhmann 1989, 22). Det kan kun iakttas fra én binær kode av 

gangen, og all kommunikasjon blir dermed iakttatt ut fra denne koden. Ved å iaktta alle 

kommunikasjoner ut fra de enkelte kodene vil vi få øye på funksjonsspesifikke blikk om Norge 

som en olje- og gassproduserende klimanasjon. I stedet for å iaktta enkelte aktanters posisjoner, 

kan en iakttakelse av kommunikasjonene dermed synliggjøre relasjonene som oppstår i 

italesettelsene av problemfeltet. 

 

Iakttakelse defineres av Luhmann som en basisoperasjon for forståelse, ettersom enhver 

operasjon med en forskjell er en iakttakelse (Luhmann 2000, 113). Når et system iakttar dens 

egne iakttakelser, konstituerer det selv de elementene som det består av. Dette betegnes som 

annenordens iakttakelser (Luhmann 1989, 23). Ved å iaktta kommunikasjonene om olje/gass 

og klima på annenorden, kan vi få øye på hvilke elementer kommunikasjonene selv konstituerer 

som avgjørende innenfor de ulike kodene. Slike iakttakelser åpner også opp for 

kommunikasjonens grenser og blinde pletter. Luhmann (ibid.) beskriver dette som: “A system 

can see only what it can see. It cannot see what it cannot. Moreover, it cannot see that it cannot 
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see this”. Når vi iakttar kommunikasjonene innenfor en kode, vil vi derfor også kunne iaktta de 

blinde plettene som kommunikasjonene selv ikke kan iaktta. Slik kan vi få øye på de elementene 

som ikke fremheves i kommunikasjonene, men som likevel iakttas som vesentlige. 

Det funksjonelle differensierte samfunn 

Det moderne samfunnet er ifølge Luhmann funksjonelt differensiert. Det betyr at samfunnet 

har blitt utdifferensiert i forskjellige delsystemer som innehar spesifikke funksjoner, hvilke 

legger grunnlaget for den kommunikative konteksten som de opererer innenfor (Luhmann 2000, 

92). Hvert delsystem, eller funksjonssystem, konstruerer derfor samfunnet på sin helt egen måte 

(Luhmann 1989, 107). Slike systemer kan for eksempel være det politiske system, det rettslige 

system og massemedienes system. For Luhmann er det viktig å poengtere at disse 

funksjonssystemene er horisontalt plasserte overfor hverandre, og det finnes derfor ingen 

hierarki i samfunnet som bestemmer hvilket system som er viktigst (ibid.). Det politiske system 

og massemedienes system utgjør følgelig like vesentlige funksjoner for samfunnet. Empirisk 

sett kan det dog eksistere systemer som dominerer i kommunikasjonen. Ut fra iakttakelsene ved 

den første gjennomlesningen av det empiriske arkivet, kan det tyde på at den politiske koden 

dominerer kommunikasjonen som knytter seg til problemfeltet. 

 

Hvert funksjonssystem differensierer seg ut fra en binær kode som deler verden inn i to 

halvdeler; én positiv verdi og én negativ verdi (ibid., 37). Hver kode er en totaliserende 

konstruksjon som formoder universalitet, og all kommunikasjon som faller inn under dens 

domene blir knyttet opp mot én av de to verdiene (ibid., 38). Det betyr at hver tilknytning er 

kontingent, da “everything appears in the light of the possibility of its counter value, as neither 

necessary nor impossible” (ibid.). Kodene reduserer dermed alt inn i to motsettende muligheter, 

hvilket gjør anvendelsen av slike koder til et sosialt kontingent fenomen. 

 

Kodene forekommer ikke kun i funksjonssystemene, men er i siste ende det som konstituerer 

de gjeldende funksjonssystemene som sosiale systemer. I det økonomiske system er det for 

eksempel koden betale/ikke betale som konstituerer systemet, mens i det politiske system er det 

avgjørende om man er den som styrer eller den som blir styrt. De binære kodene medfører at 

kommunikasjon mellom funksjonssystemene utelukkes, da de kun kan operere innenfor seg 

selv. Funksjonssystemer er derfor autopoietiske, hvilket betyr at systemets elementer og 
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omverdenskontakten utelukkende skapes i systemet (ibid., 7). Det rettslige system kan dermed 

utelukkende reagere rettslig på politiske og økonomiske forandringer i omverden gjennom en 

anvendelse av koden rett/urett. Funksjonssystemene kan derfor ikke kommunisere med 

hverandre, men de kan gjerne kommunisere om hverandre. De binære kodene danner således 

de kontekstuelle rammene for funksjonssystemene, og sørger for at systemene er operative 

lukket (ibid., 40). Det betyr at hver positive eller negative verdi refererer til dens respektive 

motverdi alene, og aldri til eksterne verdier. 

Operasjonalisering av det funksjonelle differensierte samfunn 

I det funksjonelle differensierte samfunn er det utelukkende kommunikasjoner som utgjør 

funksjonssystemene. Det betyr at Luhmann ikke skiller mellom de aktørene eller 

organisasjonene som kommuniserer i et system. I denne avhandlingen vil det si at vi kan iaktta 

kommunikasjonen til de utvalgte aktantene, Solberg-regjeringen, petroleumsvirksomheten og 

interesseorganisasjoner innenfor klima, men vi kan ikke plassere de innenfor ulike systemer 

basert på deres posisjoner i samfunnet. Det kan dermed for eksempel ikke antas 

petroleumsvirksomheten utgjør det økonomiske system ut fra deres posisjoner og interesser. I 

stedet vil kommunikasjonen som kommer frem i det empiriske materialet, bestemme hvilke 

koder som tilknyttes. 

 

I avhandlingens kodifiseringsanalyse vil vi iaktta Norge som et funksjonelt differensiert 

samfunn. Herunder rettes blikket mot funksjonsspesifikk kommunikasjon som tilknyttes tre 

binære koder; den politiske, den økonomiske og den moralske. Ved å iaktta tilknytningen til 

disse tre kodene, kan vi derfor kondisjonere blikket etter bestemte kommunikasjoner hos 

aktantene som er utvalgt fra empirien. Gjennom en iakttakelse av samfunnet som funksjonelt 

differensiert kan det dermed avdekkes hvordan funksjonssystemene konstruerer sin omverden 

forskjellig. Dette kan bidra til å besvare avhandlingens problemformulering, da det muliggjør 

en iakttakelse av de forskjellige italesettelsene av Norge som en olje- og gassproduserende 

klimanasjon. 

Analysens binære koder  

Som beskrevet innledningsvis vil kommunikasjonen iakttas gjennom den politiske, den 

økonomiske og den moralske koden i analysen. Dette valget er basert på iakttakelsene i 



 32 

diskursanalysen, og på våre iakttakelser av hva som fremsto som dominerende i 

kommunikasjonen ved den første gjennomlesningen av det empiriske materialet. I 

diskursanalysen vil vi iaktta at den politiske koden utpeker seg som dominerende i Solberg-

regjeringens kommunikasjon, og det vil iakttas at politiske beslutninger legger grunnlaget for 

kommunikasjonen innenfor det aktuelle problemfeltet. I innledningen kom det frem at 

konflikten mellom petroleumsutvinning og klimatiltak bunner i et økonomisk perspektiv. 

Derfor vil en iakttakelse av kommunikasjonen gjennom den økonomiske koden bidra til å iaktta 

hvorvidt det kommuniseres om denne konflikten med formålet om å oppnå profitt, fremfor noe 

annet. Videre finner vi det interessant å iaktta den moralske koden. Kommunikasjon som iakttas 

gjennom denne koden har en tendens til å være konfliktbasert, hvor konfliktene utarter seg på 

bakgrunn av forskjellige verdigrunnlag. En iakttakelse av den moralske koden sammen med 

den økonomiske koden vil dermed bidra til å synliggjøre konfliktene som fremheves i 

avhandlingens problemformulering. I de neste avsnittene vil vi beskrive de tre kodene ut fra 

Luhmanns egne iakttakelser. 

Den politiske koden 

Luhmann konstituerer det politiske funksjonssystem etter hvem som har politisk autoritet, og 

hvem som ikke har det. Systemets binære kode kondisjoneres dermed som styrer/styrt. Likevel 

påpeker han at dette ikke nødvendigvis betyr at all politikk er overgitt til beslutninger gjort av 

staten. I stedet refererer politikk også til aktiviteter som leder opp til beslutningen: “All the 

activity that leads up to it is political if it seeks to influence any of the premisses of these 

decisions” (Luhmann 1989, 86). Det betyr at koden strukturerer systemet ut fra et 

nullsumprinsipp; enten deltar man i utøvelsen av makt og er den som styrer, eller så er man den 

som det blir utøvet makt over og dermed blir styrt (ibid.). 

 

Det politiske systems grunnleggende funksjon er å treffe kollektivt bindende beslutninger (ibid., 

85-86). Det kan dog kun operere innenfor sin egen autopoiesis og kode, og kan derfor ikke løse 

problemer i andre funksjonssystemer (ibid., 88). Luhmann ser makten til det politiske system 

som værende svært begrenset for de andre funksjonssystemene, da disse systemene opererer 

innenfor deres egne autopoiesis og koder. Her finnes det dog en tvist i teorien; dersom to 

funksjonssystemer nærmer seg en konflikt, hvilket kan føre til samfunnsmessig instabilitet, kan 

det politiske system treffe kollektivt bindende beslutninger på vegne av de andre systemene 
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(King og Thornhill 2003, 70-71). Dette skjer kun i situasjoner som ikke kan løses av andre 

funksjonssystemer. Formålet til det politiske system er dermed å opprettholde betingelsene i 

den funksjonelle differensieringen, og å bevare integriteten til de spesifikke systemene. 

 

I kodifiseringsanalysen vil den binære koden styrer/styrt bli anvendt til å iaktta 

kommunikasjoner hvor formålet er å treffe kollektivt bindende beslutninger innenfor 

petroleums- og klimapolitikken. Gjennom en analyse av kommunikasjonene som knytter an til 

den politiske koden, kan vi iaktta hvorvidt det er det politiske funksjonssystem som selv treffer 

beslutninger og dermed er styrende. Motsatt vil vi gjennom en iakttakelse av kommunikasjonen 

som knytter seg til den politiske koden kunne iaktta om det er andre faktorer og aktiviteter som 

styrer de politiske beslutningene innenfor temaet.  

Den økonomiske koden 

Med økonomi iakttar Luhmann alle transaksjoner som skjer gjennom utbetalinger av penger. 

Dette involverer blant annet innsamling av skattepenger, eller statens utgifter til offentlige 

goder (Luhmann 1989, 51). Videre forklarer han økonomibegrepet gjennom et eksempel om 

oljeutvinning: “It does not occur in the case of pumping oil out of the ground except when this 

process is regulated economically to produce a profit that can be expressed monetarily” (ibid.). 

Det økonomiske system gjenkjennes derfor kun i situasjoner hvor penger og/eller profitt 

opptrer.  

 

Det økonomiske system konstitueres av den binære koden betale/ikke-betale. Betalinger 

utgjøres på bakgrunnen av muligheten for å ikke betale, eller ved at man ikke evner å betale 

(ibid., 52). En annen distinksjon Luhmann nevner omhandler hvorvidt noe kan betale seg eller 

ei. Priser og profitt er derfor det sentrale språket i det økonomiske funksjonssystemet. Disse 

faktorene filtrerer på forhånd alt som oppstår innenfor økonomien ut fra hvorvidt prisene endres 

eller det oppstår muligheter for å oppnå profitt. Systemet kan dermed ikke reagere på endringer 

som ikke er uttrykt i dette språket (ibid., 62). Det økonomiske system er derfor utelukkende 

interessert i om noe kan betale seg eller ei, og andre forhold vurderes således som uvesentlige.  

 

Når vi iakttar kommunikasjonen innenfor det økonomiske system med den binære koden 

betale/ikke-betale, vil formålet være å iaktta hvorvidt penger og profitt opptrer som en 
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avgjørende faktor. I kodifiseringsanalysen blir det med den økonomiske koden dermed mulig å 

iaktta hvordan kommunikasjonene i det empiriske materialet knytter seg til 

petroleumsutvinning og klimatiltak som utslagsgivende for Norges økonomi. 

Den moralske koden 

Den moralske kommunikasjonen konstitueres, ifølge Luhmann (1996, 29), i kommunikasjoner 

hvor aktelse og forakt formidles gjennom institusjonaliserte rammer. Luhmann betrakter 

kommunikasjonen som moralsk når den opererer innenfor koden god/dårlig (ibid., 30). Denne 

distinksjonen vil dog avhenge av de kriteriene det kommuniseres ut fra, hvilket er med på å 

avgjøre hvilken side som blir markert gjennom iakttakelsen. Det vil dermed være mulig for 

kommunikasjonene å velge de kriteriene som støtter ens egne interesser og meninger, samtidig 

som at det alltid vil være muligheter for at det oppstår moralske implikasjoner som følge av 

kritikk (ibid., 31). Når det kommuniseres i den moralske koden skilles det mellom de som 

iakttas som moralsk krediterte og som dermed aktes, og de som foraktes på grunn av deres 

bestemte handlinger eller synspunkter (Luhmann 1989, 139). Moralsk kommunikasjon har 

derfor en tendens til å skape konflikter.  

 

Ifølge Luhmann (1996, 32) er det verdier som er det moralske kriteriet som oftest blir anvendt 

til å iaktta moral. Verdier blir hyppig valgt i forlengelse av at de som oftest er udiskutable, og 

ikke trenger å bli uttrykt eksplisitt: “They are silent persuaders; but they decide nothing, because 

decisions are necessary only in case of value conflict” (ibid., 31-32). Verdier bidrar dermed til 

å knytte kommunikasjoner til enten den positive eller den negative siden av den moralske 

koden. Den moralske kommunikasjonen må dog ikke kobles til andre systemer og deres binære 

koder, da den funksjonelle differensieringen vil forhindre en moralsk integrasjon av samfunnet 

(ibid., 35). Moralen adskiller seg derfor fra de andre funksjonssystemene, ettersom den 

moralske koden ikke kan plasseres innenfor et system, men i stedet behandles bredt i hele 

samfunnet (Luhmann 1989, 127-131). Moralen må således ikke avhenge av vitenskapelige 

sannheter eller rettslige avgjørelser. For eksempel vil en som har rett ikke nødvendigvis være 

en som er moralsk. 

 

I kodifiseringsanalysen av kommunikasjonen som opererer innenfor koden god/dårlig vil det 

moralske aspektet iakttas. Iakttakelsen vil her rette seg mot hvorvidt den moralske 
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kommunikasjonen fremtrer gjennom aktelse eller forakt av handlinger og synspunkter. Det vil 

videre være mulig å iaktta hvilke verdikriterier som ligger bak den moralske kommunikasjonen 

som baseres på en universelle verdi om å redde kloden. Ettersom den binære koden god/dårlig 

avhenger av verdikriteriene det kommuniseres gjennom, vil vi med med denne analysen iaktta 

hvordan petroleumsvirksomheten og klimatiltak legitimeres innenfor den moralske koden, ved 

at aktantene underbygger egne interesser og meninger.  

ANALYSESTRATEGI: AKTANTMODELLEN 

Den overordnede problemformuleringen for avhandlingen er: Hvordan italesettes Norge som 

en olje- og gassproduserende klimanasjon av forskjellige aktanter, og hvilke konflikter vil 

oppstå mellom aktantene dersom italesettelsene avviker fra hverandre? Greimas’ aktantmodell 

vil benyttes til å besvare problemformuleringen i den avsluttende diskusjonen. Denne 

diskusjonen vil komme som en forlengelse av avhandlingens analyser, hvor det vil iakttas 

hvorvidt det eksisterer konflikter i italesettelsene av Norge som en olje- og gassproduserende 

klimanasjon. Her vil våre iakttakelser rettes mot aktantene som deltar i kommunikasjonen, og 

de relasjonene som oppstår mellom disse.  

 

Aktantmodellen kan brukes som et verktøy for å iaktta hvordan aktanter posisjonerer seg selv 

som fortellere (Kjærbeck 2004, 8). Modellen åpner på den måten opp for iakttakelser av 

hvordan ulike aktanter oppfatter og tillegger komplekse forhold ulike betydninger, gjennom 

historiefortelling (ibid.). Avhandlingens problemfelt omhandler et komplekst forhold hvor flere 

aktanter forsøker å knytte betydning opp mot motstridende forhold. Aktantmodellen vil derfor 

benyttes til å undersøke hvilke fortellinger som fortelles, og hvordan italesettelsene kan føre til 

konflikter dersom fortellingene avviker fra hverandre. Dette blir mulig å iaktta ettersom 

modellen tar utgangspunkt i at det alltid må være et element av konflikt i historien som studeres, 

samtidig som at det bør være flere aktanter på spill (ibid., 22). Aktantmodellens fokus ligger 

dermed på relasjonene mellom aktantene, da det er dette som synliggjør konfliktene og 

forbindelsene i fortellingene om Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. Ved å 

bryte ned de ulike italesettelsene og plassere de innenfor denne strukturalistiske modellen, blir 

det dermed mulig å redusere kompleksiteten i problemfeltet. 
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Aktantmodellens begrepsapparat 

Aktantmodellen ble utviklet av den litauiske språk- og litteraturforskeren Algirdas Julien 

Greimas (1974) på 1960-tallet, og fremkommer i hovedverket hans Sémantique structurale. Her 

studerte han semantikkens komplekse felt, gjennom studier av narrative tekster og den narrative 

dimensjonen i diskurser. Greimas vier to kapitler i boken til å diskutere Vladimir Propps studier 

innenfor semantikken. Et av Propps analysepoenger var at fortellinger, som gamle myter og 

folkeeventyr, utgjøres av en rekke aktanter. I forlengelse av disse analysene har Greimas 

utviklet aktantmodellen til å skape et verktøy som kan beskrive grunnstrukturen i alle 

fortellinger, samt relasjonene mellom aktantene i fortellingene. Modellen kan dermed benyttes 

til å iaktta alle typer av fortellinger hvor det finnes et element av konflikt mellom aktantene 

(Søderberg 2003, 13). 

 

Aktantmodellen gjør det dermed mulig å iaktta fortellinger som sosiale konstruksjoner, som 

tilpasses etter den situasjonen de kommuniseres i og til de mottakere som de kommuniseres til 

(Greimas 1974, 287-288; Kjærbeck 2004, 9). Begrepet fortellinger referer til fortellingens 

strukturelle karakteristika, og gjennom dette begrepet undersøkes derfor selve 

kommunikasjonsproduktet, og ikke den kommunikative handling (Kjærbeck 2004, 12). Vi vil 

her benytte oss av kommunikasjonene i avhandlingens analyser til å avdekke de ulike 

aktantenes fortellinger, og fremanalysere grunnstrukturene i disse fortellingene.  

 

Modellen tar utgangspunkt i at det alltid må være flere aktanter involvert og et element av 

konflikt for at det kan være snakk om en fortelling (ibid., 22). Aktantene inngår derfor alltid i 

en relasjon til hverandre: “Greimas’ actantial model is structural; it describes the relations 

between different kinds of phenomena, not primarily the phenomena themselves. Its assumption 

is that these relations between classes of phenomena form the basis of the narrative” (Søderberg 

2003, 12). Fortellinger formes derfor av ulike aktanter, og tilpasses mottakeren. Narrative 

analyser som blir foretatt ut fra aktantmodellen kan med dette bidra til å vise hvordan mening 

skapes og endres i forskjellige prosesser (ibid., 13). 
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Aktantmodellen kan illustreres slik: 

 

                   Figur 2: Aktantmodellen inspirert av Greimas (1974, 287). 

 

Modellen illustrerer relasjonene mellom seks forskjellige aktanter, hvilke Greimas definerer 

som strukturelle enheter eller funksjoner (Søderberg 2003, 12). En aktant må derfor ikke 

nødvendigvis være en person, men kan også være en abstraksjon eller institusjon (ibid.). Herved 

følger en beskrivelse av de seks aktantene i modellen: 

- Subjekt: En person eller institusjon som strever etter å oppnå et mål. Denne aktanten 

har ofte hovedrollen i fortellingen, og blir derfor ofte iakttatt som en helteskikkelse. 

- Objekt: Det som begjæres, og forsøkes oppnådd av subjektet. Dette behøver ikke 

nødvendigvis å være en person, men kan også handle om å nå en viss tilstand.  

- Avsender: Kan være en person, men er ofte heller en abstraksjon. Denne aktanten 

innehar ofte en makt, og er den som er avsenderen av objektet. 

- Mottaker: Denne aktanten er den som mottar objektet. Dette er ofte den samme 

personen som subjektet, og innehar derfor ofte hovedrollen i fortellingen.  

- Hjelper: Kan være enten en person eller en abstraksjon, og er noe som hjelper subjektet 

i å oppnå sitt mål og fullføre prosjektet. 

- Motstander: Kan være enten en person eller en abstraksjon, og er en som kan hindre 

subjektet i å oppnå sitt mål eller fullføre prosjektet. 

 

Når aktantene er avdekket i fortellingen iakttas deres relasjoner gjennom tre akser, som også er 

en del av aktantmodellen. De tre aksene kalles prosjektaksen, konfliktaksen og 

kommunikasjonsaksen. Den førstnevnte aksen illustrerer relasjonen mellom subjektet og 

objektet, hvor subjektets prosjekt er å oppnå objektet. I utførelsen av dette prosjektet støter 
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subjektet på hjelpere og motstandere som står i konflikt med hverandre. Konfliktaksen 

synliggjør dermed de som kjemper på hver sin side av subjektets interesser. I fortellingen 

foregår det en kommunikasjon eller form for utveksling som beskriver forholdet mellom 

avsenderen, objektet og mottakeren. Her overføres objektet derfor fra avsenderen til mottakeren 

i kommunikasjonsaksen (Greimas 1974, 287-288; Søderberg 2003, 12-13; Kjærbeck 2004, 25-

26).  

 

De seks strukturelle enhetene og funksjonene som ble beskrevet ovenfor vil benyttes i 

avhandlingen til å synliggjøre relasjonene mellom de aktuelle aktantene i de ulike fortellingene. 

Ved å sette disse i sammenheng med prosjekt-, konflikt- og kommunikasjonsaksen åpnes det 

opp for iakttakelser av konfliktene som oppstår når aktantene strever etter å oppnå ulike mål. 

Disse iakttakelsene kan igjen bidra til å besvare problemformuleringen, hvor vi spør etter hvilke 

konflikter som kan oppstå når historiene avviker fra hverandre. 

 

Aktantmodellen kan dermed kun benyttes til å analysere fortellinger som rommer en konflikt. 

Den kan derfor ikke sies å være konstituerende trekk for alle fortellinger (Kjærbeck 2004, 168). 

Likevel ser vi det som et hensiktsmessig verktøy til å rammesette avhandlingen, da den kan 

bidra til å forstå grunnstrukturen i fortellingene om Norge som en olje- og gassproduserende 

klimanasjon. Selv om Greimas i utgangspunktet utviklet modellen til å forstå strukturene i 

litterære fiksjoner, kan den i dag også brukes til å beskrive grunnstrukturen i alle typer 

fortellinger. Ettersom det ikke er noen strukturelle forskjeller mellom fiksjonelle fortellinger og 

virkelighetsbaserte fortellinger, blir modellen også relevant i denne avhandlingen (Søderberg 

2003, 13; Kjærbeck 2004, 22). 
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4. Diskursanalyse 

Ved bruk av Laclau og Mouffes diskursteoretiske begrepsapparat vil vi i denne diskursanalysen 

forsøke å besvare det første underspørsmålet i avhandlingen: Hvordan tilskrives Norge som en 

olje- og gassproduserende klimanasjon mening av Solberg-regjeringen, og hvordan åpner disse 

meningstilskrivelsene opp for hegemoniske kamper? Analysen struktureres ved å først iaktta 

dislokasjonen hvor meningstilskrivelser fra flere relevante aktanter trekkes frem i et forsøk på 

å forklare den diskursive hendelsens betydning i det offentlige rom. Deretter analyseres 

Solberg-regjeringens artikulasjoner av diskursene olje/gass og klima. I en avsluttende diskusjon 

sammenfattes de hegemoniske poengene som blir avgjørende for avhandlingens fortsettelse. 

DISLOKASJON 

En dislokasjon åpner et felt for nye hegemoniske kamper, og er dermed det som setter analysen 

i gang. Avhandlingens diskursanalyse settes dermed i gang gjennom en iakttakelse av de 

diskursive hendelsene som har rystet strukturen i Solberg-regjeringens diskurser innenfor 

klimakommunikasjonen, slik at det åpnes opp for nye artikulasjoner av diskursene olje/gass og 

klima. For å sette rammen for analysens dislokasjon beskrives historien om hvordan 

klimatrusselen kom på agendaen i den norske offentligheten. I forlengelse av denne historiske 

rammen kan vi dermed iaktta Parisavtalen og forhandlingene som ledet opp til den, som en 

dislokasjon i det aktuelle feltet av diskursivitet.  

Historisk ramme: Klimatrusselen på agendaen i Norge 

FNs klimakonvensjon ble vedtatt i mai 1992 da 183 nasjoner undertegnet en rammeavtale med 

mål om å stabilisere konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren (FN-sambandet 2017a). Året 

etter ratifiserte Norge rammekonvensjonen om klimaendringer som ble innledet som følgende: 

“De kontraherende parter, som erkjenner at en endring i jordens klima og de skadevirkninger 

som dette medfører er et felles problem for menneskeheten” (Lovdata 1992). Konvensjonen 

satte ingen begrensninger for de ulike landenes utslipp, men åpnet opp for videre forhandlinger 

om tilleggsprotokoller for konkrete tiltak (FN-sambandet 2017a). På dette tidspunktet ble 

klimaendringene anerkjent som en trussel for menneskeheten, hvor målet var å kartlegge 

verdens utslipp for videre å kunne komme med løsninger på klimaproblemet. Denne 
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konvensjonen var derfor bredt fundert, men satte klimatrusselen på den politiske agendaen 

gjennom en erkjennelse av at klimaendringer forekommer.  

 

Det var allikevel først i 2009 at klimatrusselen for alvor tok plass i den norske offentligheten. 

Klimatoppmøtet i København dette året fikk betydelig oppmerksomhet som følge av at det ikke 

resulterte i noen konkrete tiltak, og dermed ikke levde opp til forventningene som var satt i 

forkant. Dette nye engasjementet i den norske debatten vises blant annet gjennom en markant 

økning i antall artikler som inneholder ordet “klimatrussel” i nyhetsarkivet Retriever, og i TNS 

Gallups undersøkelser av de viktigste sakene i norsk offentlighet dette året5.  Klimatrusselen 

ble også vektlagt i alle de store partienes partiprogrammer i forbindelse med stortingsvalget i 

2009 (Kjensli 2009). Det sentrale klimaspørsmålet i den norske debatten endret seg på dette 

tidspunktet til å omhandle klimaendringer som følge av trusselen om menneskeskapte utslipp 

av klimagasser (ibid.). Den største andelen av klimautslippene i Norge kom fra 

petroleumsvirksomheten, hvilket medførte en økt oppmerksomhet mot konsekvensene som 

oppsto som følge av olje- og gassutvinning (SSB 2010). Det kan derfor iakttas at det oppsto en 

diskursiv kamp som omhandlet de motstridende interessene mellom de økonomiske fordelene 

ved olje- og gassproduksjonen, og kampen om å bekjempe klimaendringer i verden.  

 

Da statsminister Erna Solberg holdt sin tiltredelseserklæring etter valget i 2013 var 

klimatrusselen prioritert som et viktig ansvarsområde. Det faktum at en nytiltrådt liberal 

statsminister nevnte klimatrusselen i sin tiltredelseserklæring, tyder på at utfordringen ikke kan 

unngås å ta stilling til i nåtidens politikk. Dette viser at klimadiskursen på dette tidspunktet ble 

midlertidig hegemonisk på den politiske arena, da politikerne var nødt til å forholde seg til 

emnet. 

 

“Klimatrusselen og fattigdom er store globale utfordringer. Derfor er det inngått et bredt 

forlik i Stortinget om klimapolitikken. Regjeringen vil legge klimaforliket til grunn for 

sitt arbeid [...]. Regjeringen vil ta ansvar for kommende generasjoners livsgrunnlag ved 

å bidra til internasjonalt forpliktende utslippsavtaler og ved å investere i forskning og 

                                                
5 I 2009 var det 235 artikler som inneholdt søkeordet “klimatrussel” i det norske nyhetsarkivet Retriever, hvilket 

var en økning på rundt 450 prosent fra året før. I TNS Gallups (2015) undersøkelse Nordmenns 

klimaengasjement kom det frem at 31 prosent av befolkningen så “klimaendringer” som en av Norges tre største 

utfordringer i 2009. Temaet ble dermed rangert høyere enn utfordringer som “finanskrisen”, “arbeidsledighet” og 

“fattigdom”. 
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utvikling av ny teknologi som kan bidra til å realisere et lavutslippssamfunn. Forskning 

og innovasjon vil bli avgjørende.” (Solberg 2013)  

 

Klimatrusselen omtales i sitatet som en global utfordring, hvor Norge vil bidra til internasjonale 

forpliktelser og utslippsavtaler. Her kan vi se at løsningen på klimatrusselen har blitt 

konkretisert til å gjelde satsing på forskning og innovasjon i klimapolitikken, ved å legge 

klimaforliket til grunn for regjeringens arbeid. Med klimatrusselen som en historisk ramme 

åpnes det opp for en iakttakelse av Parisavtalen som en dislokasjon. Dette etablerer en 

grunnleggende forståelse for utfordringene som har oppstått på både det globale og det 

nasjonale nivået, og viser samtidig at det eksisterer diskursive kamper om å oppnå hegemoni i 

feltet. 

Dislokasjon: Parisavtalen og forhandlingene som ledet opp til den 

Da forhandlingene rundt Parisavtalen startet opp i 2012 under Durban-mandatet, var det ikke 

med visshet om at det ville føre til en internasjonal forpliktende avtale. Tre år senere ble 

forhandlingene avsluttet med vedtaket av Parisavtalen i partskonferansen under FNs 

klimakonvensjon (Prop. 115 S (2015-2016), 6). Selve avtalen trådte i kraft 4. november 2016 – 

fire år før det var forventet at avtalen skulle bli ferdigstilt og ratifisert. Ifølge FN-sambandet 

(2017b) har verdens land aldri sluttet seg til en internasjonal avtale på så rask tid. Som følge av 

disse diskursive hendelsene kan det iakttas at strukturene i de gjeldende 

meningskonstruksjonene ble rystet. Analysens dislokasjon tar derfor utgangspunkt i både 

forhandlingene og selve avtalen, da det har åpnet opp for kontingente meningstilskrivelser i 

olje/gass- og klimadiskursen. 

 

Avtalen har bidratt til at olje/gass og klima har blitt tillagt økt betydning i den norske 

offentligheten ved at flere debattanter har forsøkt å tilskrive mening til feltet av diskursivitet. 

Sjefredaktøren i Dagbladet, John Arne Markussen, skriver at Parisavtalen har ført til at debatten 

om norsk oljevirksomhet har fått en større plass i offentligheten.  

 

“Som en følge av Parisavtalen, hvor Norge har forpliktet seg til å bidra til at verden 

holder seg innenfor 2 grader global oppvarming, og helst ned mot 1,5 grader, har 

debatten om norsk oljevirksomhet fått større plass i offentligheten. Ingen seriøse 
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deltakere i ordskiftet mener at oljevirksomheten skal stenges umiddelbart, like lite som 

noen underkjenner det selvsagte i hvor avgjørende olje- og gassvirksomheten er for den 

norske velferdsstaten.” (Markussen 2017, 2) 

 

Ifølge Markussen har Parisavtalen ført til en diskursiv konsensus i debatten om norsk 

oljevirksomhet hos de “seriøse” deltakerne. Samtidig kan det i sitatet implisitt forstås at de som 

mener at oljevirksomheten skal stenges umiddelbart er useriøse, og dermed ikke har rett til en 

stemme i debatten. Uttalelser som dette kan føre til en antagonisering mellom deltakerne, 

fremfor en konsensusdrevet debatt om den norske oljevirksomheten. Sitatet bidrar derfor til å 

underbygge Parisavtalen som en dislokasjon, da det forsøkes å hegemonisere klimadiskursen 

ved at det skapes diskursive holdninger som politikerne er nødt til å forholde seg til. 

 

Som følge av dislokasjonen er diskursen om oljevirksomheten nødt til å reartikuleres både i den 

norske debatten og i Solberg-regjeringens kommunikasjon. Regjeringen skrev i sitt samtykke 

til ratifikasjon at Parisavtalen er “[...] den første klimaavtalen som etablerer juridiske bindende 

forpliktelser for alle parter om at de skal ha nasjonalt fastsatte bidrag som skal meldes inn hvert 

femte år” (Prop. 115 S (2015-2016), 5). Parisavtalen kan dermed iakttas som en dislokasjon da 

den fører med juridisk bindende forpliktelser som regjeringen må forholde seg til når de 

artikulerer sin nåværende og fremtidige politikk. Nylig omtalte statsminister Erna Solberg 

Parisavtalen som et vendepunkt som setter utgangspunktet for Norges fremtidige klimapolitikk. 

 

“Parisavtalen er et viktig vendepunkt i kampen mot farlige klimaendringer. Dette vil   

forandre Norge. Den som skal skape arbeidsplasser i fremtiden må forstå vår 

klimapolitikk [...]. Forpliktelsen innebærer en økt ambisjon for klimaet og en betydelig 

større endring av klimapolitikken enn det mange tror.” (Solberg 2017, 3) 

 

Statsministeren skriver dermed at Parisavtalen kommer til å føre til endringer i den norske 

klimapolitikken. I sitatet bruker hun uttrykk som “farlige klimaendringer” og “dette vil forandre 

Norge”, hvilke kan iakttas som uvanlige for en leder av et konservativt parti. Når Solberg velger 

å ta i bruk slike uttrykk, kan det derfor bidra til å forsterke betydningen av dislokasjonen på det 

diskursive nivået. I statsministerens sitat kom det også frem at forpliktelsen til Parisavtalen 

innebærer en økt ambisjon for klimaet. Dette kan gjenspeiles i rollen Norge har tatt i 
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forhandlingene som ledet frem til avtalen. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen bidrar i 

neste sitat til å forsterke bildet av det ansvaret Norge inntar internasjonalt som en klimanasjon.  

 

“Norge spiller en viktig rolle i internasjonal klimapolitikk. I Paris i fjor fikk daværende 

klima- og miljøminister Tine Sundtoft en avgjørende rolle og bidro til å hale i land en 

avtale. Norges forhandlingsteam er høyt respektert på disse møtene og vi kan spille 

rollen som brobygger.” (Helgesen 2016) 

 

Helgesen gir med dette uttrykk for at Norge inntar en viktig og avgjørende rolle i de 

internasjonale klimaforhandlingene. Dette viser at Solberg-regjeringen tar Parisavtalen på 

alvor, ettersom det skapes en diskursiv aksept for at den rollen Norge har tatt i forhandlingene 

er vesentlig for videre handlinger. Dette iakttas som et forsøk på å hegemonisere 

klimadiskursen, da det fører til at artikulasjonen av regjeringens politikk må samsvare med 

brobyggerrollen som har blitt diskursivt akseptert. Dette underbygger dermed Solberg-

regjeringens iakttakelse av Parisavtalen som et viktig dislokerende gjennombrudd i 

klimapolitikken. 

 

Med dette grunnlaget iakttas artikulasjonene rundt Parisavtalen som en dislokasjon i den norske 

klimadebatten. Solberg-regjeringen har forpliktet seg diskursivt til avtalen både rent juridisk 

ved å ratifisere den, men også gjennom den fremtredende posisjonen de har uttalt at de har 

inntatt i selve forhandlingene. Det kan dermed iakttas at dette har rystet strukturen i Solberg-

regjeringens kommunikasjon om problemfeltet, og åpnet for nye meningstilskrivelser til både 

diskursen som omhandler olje/gass, og til diskursen som omhandler klima. I tillegg har 

dislokasjonen åpnet et felt for nye hegemoniske kamper mellom de to diskursene olje/gass og 

klima. Disse nye meningstilskrivelsene og de hegemoniske kampene vil fremanalyseres i den 

videre analysen. 

OLJE- OG GASSDISKURSEN 

Med utgangspunkt i problemformuleringen og dislokasjonen, vil vi i denne delen av analysen 

undersøke hvordan diskursen olje/gass fremtrer i Solberg-regjeringens kommunikasjon. Klima 

har fått en større plass i den norske debatten etter at dislokasjonen oppsto, hvilket har bidratt til 

at olje- og gassdiskursen har blitt åpnet for nye diskursive kamper i offentligheten. Når vi 
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betegner olje/gass som en diskurs betyr det dog at den har en midlertidig strukturering. Det er 

nettopp denne midlertidige struktureringen vi vil undersøke gjennom en analyse av de 

fremtredende nodalpunktene innenfor diskursen. Vi leter dermed etter de stedene hvor det 

oppstår relasjoner mellom regjeringsmedlemmenes utsagn om olje og gass i et felt av 

diskursivitet, slik at det dannes midlertidige hegemoniske relasjoner.  

 

Ved gjennomlesningen av det empiriske materialet kom det spesielt frem to forskjellige 

posisjoner innenfor olje- og gassdiskursen som Solberg-regjeringen tildeler nasjonen. I sentrum 

av diskursen konstrueres det først et nodalpunkt hvor Norge omtales som en olje- og gassnasjon, 

da denne industrien har hatt og fortsatt har en stor betydning for Norges økonomiske vekst. 

Denne økonomiske veksten fremtrer diskursivt i empirien og viser til utviklingen av 

velferdsstaten slik vi kjenner den i dag. Den andre diskursive posisjonen som trer frem som et 

nodalpunkt i det empiriske materialet er derfor Norge som en velferdsstat. For å iaktta hvordan 

olje- og gassdiskursen blir konstruert, vil vi dermed fremanalysere hvilke meningstilskrivelser 

Solberg-regjeringen tildeler nodalpunktene olje- og gassnasjon og velferdsstat gjennom ulike 

artikulasjoner.  

Olje- og gassnasjon som nodalpunkt 

“Det er en stor glede å feire 50 år som olje- og gassnasjon sammen med dere. I år er det 

et halvt århundre siden boreplattformen Ocean Traveler gjennomførte den aller første 

leteboringen på norsk kontinentalsokkel. Brønnen viste seg å være tørr. Men de neste 

årene ble det gjort en rekke store funn. Norge ble en oljenasjon.” (Solberg 2016) 

 

I forbindelse med feiringen av at det var 50 år siden Norge åpnet for leting etter olje på norsk 

sokkel, uttalte statsminister Erna Solberg at landet er en olje- og gassnasjon. Dette uttrykket vil 

vi behandle som et nodalpunkt i de neste avsnittene. Vi ønsker derfor å iaktta hvilke elementer 

som konstrueres rundt nodalpunktet olje- og gassnasjon slik at det skapes en ekvivalenskjede 

som betegner nodalpunktet. I tillegg iakttar vi klimanasjon, og dens betegnende elementer, som 

den antagonistiske motparten til nodalpunktet. Denne antagonisten fremtrer i analysen ved at 

Norge ikke kan innta disse to posisjonene samtidig. På denne måten kan det åpnes opp for en 

iakttakelse av de hegemoniske kampene som utfolder seg i nodalpunktets felt av diskursivitet. 
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Olje og gass som betydningsskapende ressurser for Norge 

I innledningen av olje- og gassdiskursen kom det frem at olje- og gassressursene har bidratt til 

å gjøre Norge til det landet det er i dag. I forbindelse med fremleggelsen av inntektstallene for 

petroleumsvirksomheten i 2014 beskrev daværende olje- og energiminister Tord Lien denne 

virksomheten som en betydningsfull inntektskilde for norsk økonomi. 

 

“Det er svært gledelig å se at petroleumsvirksomheten år på år leverer så store verdier 

for det norske samfunnet. Virksomheten er Norges viktigste næring målt i verdiskaping, 

inntekter til staten og eksportverdi. Måten vi forvalter våre naturressurser på er noe vi 

alle kan være stolte av.” (Olje- og energidepartementet 2014) 

 

I sitatet tildeles Norge en posisjon som skapes gjennom nasjonale verdier som verdiskaping, 

statlige inntekter og eksportverdi. Disse tre elementene slås sammen til ett element som vi 

velger å kalle oljeeksportør, da dette beskriver posisjonen som Lien tildeler Norge. Begrepet 

oljeeksportør inngår dermed som et ekvivalent element til nodalpunktet olje- og gassnasjon. 

Forvaltningen av Norges naturressurser blir omtalt som “noe vi alle kan være stolte av” og 

fremstår som en viktig verdiskapende faktor for landet. Dette kan derfor iakttas som et element 

som er med på å betegne nodalpunktet sammen med elementet oljeeksportør.  

 

I Olje- og energidepartementets melding til Stortinget “Kraft til endring - energipolitikken mot 

2030” kan det iakttas en oppsummerende beskrivelse av olje og gass som betydningsskapende 

ressurser for Norge: “Olje- og gassressursene har bidratt til å gjøre Norge til det landet vi 

kjenner i dag” (Meld. St. 25 (2015-2016), 5). Her iakttas olje- og gassressursene som 

utslagsgivende for den posisjonen som Solberg-regjeringen har tildelt Norge. Elementet Norges 

posisjon inngår dermed i ekvivalenskjeden som betegner nodalpunktet olje- og gassnasjon. Ut 

fra de fremanalyserte elementene kan vi iaktta at regjeringen forsøker å hegemonisere olje- og 

gassdiskursen ved å betegne petroleumsvirksomheten som “Norges viktigste næring” og “har 

bidratt til å gjøre Norge til det landet vi kjenner i dag”. Felles for disse betegnelsene er at de 

først og fremst tildeler Norge en posisjon som en olje- og gassnasjon. Det kan dermed iakttas 

at i disse artikulasjonene, kommer nodalpunktet olje- og gassnasjon til å representere mer enn 

seg selv, da det også representerer Norges posisjon.  
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Stabilitet i energiforsyningen skaper et ansvarlig Norge 

I Solberg-regjeringen er det flere medlemmer som omtaler Norges ansvar om å forsyne 

utviklingsland med energi. Etter å ha fått kritikk for at regjeringen subsidierer 

petroleumsvirksomheten, skrev finansminister Siv Jensen i 2016 et innlegg i Dagsavisen. Her 

pekte hun på utfordringen Norge står overfor når verdens etterspørsel etter energi øker, samtidig 

med at klimamålene skal nås. 

 

“Vi må jobbe knallhardt for å redusere utslippene, og vi må samtidig ta 

energiutfordringen på alvor. Etterspørselen etter energi vil øke etter hvert som 

mennesker løftes ut av fattigdom, samtidig som verdens befolkning ventes å øke med 

50 prosent frem til 2050. Verden vil derfor trenge olje og gass i lang tid fremover, også 

innenfor togradersmålet. Og nettopp derfor må olje- og gassutvinningen – som annen 

næringsvirksomhet, skje på en effektiv og ”klimavennlig” måte.” (Jensen 2016a, 37) 

 

Ettersom finansministeren nevner norsk olje- og gassutvinning i sammenheng med 

etterspørselen i verden, iakttas begrepet forsyningsansvarlig som et element i ekvivalenskjeden. 

Norsk utvinning kan videre iakttas å kjedes sammen med klimavennlige løsninger som skal 

holde verden innenfor togradersmålet. Jensen kjeder dermed elementet klimavennlig utvinning 

sammen med nodalpunktet olje- og gassnasjon, som en løsning på etterspørselen og behovet 

for en klimavennlig utvikling. I sitatet skriver Jensen dog “klimavennlige” i gåsetegn, noe som 

kan iakttas som at finansministeren ser på disse løsningene som ambivalente. Dette kan forstås 

som at Jensen iakttar klimavennlig olje- og gassutvinning som en uforenelig handling, og 

elementet klimavennlig utvinning blir i samme øyeblikk betegnende for den antagonistiske 

motparten som forsøker å forhindre fullstendig fiksering av nodalpunktet. 

 

Det faktum at Solberg-regjeringen ønsker å utvinne olje og gass på en klimavennlig måte, vil 

kreve nye metoder og betingelser for petroleumsvirksomheten i forhold til det som eksisterer i 

dag. Den tidligere olje- og energiministeren, Tord Lien, uttalte dog i en tale til industrien at: 

“Stabilitet og forutsigbarhet i rammebetingelsen har vært avgjørende for vår oljesuksess. Det 

er like viktig når vi ser framover” (Lien 2014a). Dersom Norge skal klare å forsyne verden med 

den energien det er etterspørsel for, uttaler Lien at stabile og forutsigbare rammebetingelser er 

nødvendig både nå og i fremtiden. Når finansminister Siv Jensen (2016a, 37) skriver at olje- og 
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gassutvinningen må skje på en effektiv og klimavennlig måte, stemmer dette derfor ikke 

overens med den stabiliteten i rammebetingelsene som olje- og energiministeren mener må 

være tilstede for å forsyne verden med den energien som trengs. Her kan det iakttas en diskursiv 

kamp mellom olje- og energiministeren og finansministeren, hvor førstnevnte mener at 

elementet stabile og forutsigbare rammebetingelser bidrar til at nodalpunktet hegemoniseres 

innenfor diskursen. Jensen vil derimot omdefinere hegemoniet med det antagonistiske 

elementet nye rammebetingelser, hvilket gjør at begge partene forhindrer hverandre i å oppnå 

fullstendig objektivitet. 

En klimaansvarlig olje- og gassnasjon 

Klima fremstår som et høyt prioritert ansvarsområde i Solberg-regjeringens kommunikasjon. 

Norge er som tidligere beskrevet en pådriver i internasjonale avtaler, og en forkjemper for at 

verdens land skal ta ansvar for den utviklingen som har oppstått. I en artikkel publisert i 

Stavanger Aftenblad i 2014 uttalte daværende klima- og miljøminister Tine Sundtoft at: “Norge 

er en oljenasjon som tar klima på alvor” (Tollaksen 2014, 23). Sundtoft forsøker med dette å 

forene klima, som et ansvarsområde, med Norge som en oljenasjon. Dette elementet betegnes 

som klimaansvarlig, og blir derfor artikulert i ekvivalenskjeden som betegner nodalpunktet 

olje- og gassnasjon. Det kan her iakttas at Sundtoft forsøker å tilskrive Norge en mening som 

en klimaansvarlig olje- og gassnasjon, noe som legitimerer petroleumsvirksomheten ved å 

presisere at landet tar klima på alvor.  

 

Den nåværende klima- og miljøministeren, Vidar Helgesen, har derimot nylig uttalt på en 

miljøkonferanse at: “Vi er en havnasjon, en fiskerinasjon og en stor eksportør av olje og gass. 

Samtidig har vi satt oss høye mål i klimapolitikken, og varslet at Norge skal bli et 

lavutslippssamfunn” (Klima- og miljødepartementet 2017). Ved å bruke begrepet “samtidig” 

understrekes det at det er snakk om to forhold som er i uoverensstemmelse med hverandre, og 

at rollen som olje- og gasseksportør settes opp mot det antagonistiske elementet 

lavutslippssamfunn. Helgesen iakttar dermed, i motsetning til hans forgjenger, en ansvarlig 

klimapolitikk som uforenelig med det å være en olje- og gassnasjon. Elementet klimaansvarlig 

blir derfor i Solberg-regjeringens kommunikasjon både en del av den antagonistiske 

differenskjeden, og en del av ekvivalenskjeden til nodalpunktet. Dette viser at det eksisterer 

diskursive kamper innenfor olje- og gassdiskursen om å tildele elementet klimaansvar en 
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betydning. 

Oppsummering av olje- og gassnasjon som nodalpunkt 

Illustrasjonen nedenfor er inspirert av Niels Åkerstrøm Andersens (1999, 96) figur om 

ekvivalens og differens, og skisserer de oppsummerende elementene som er fremanalysert i 

analysen om nodalpunktet olje- og gassnasjon. 

 

             Figur 3: Nodalpunktet olje- og gassnasjons felt av diskursivitet. 

 

Illustrasjonen viser et felt av diskursivitet hvor nodalpunktet olje- og gassnasjon adskilles av 

en differenslinje som illustrerer den antagonistiske motparten til nodalpunktet. Denne utpekes 

av elementene som inngår i differenskjeden, som alle betegner en klimanasjon og ulike aspekter 

ved et klimavennlig samfunn.  

 

Elementene som inngår i ekvivalenskjeden fikseres rundt nodalpunktet. I det øyeblikket 

elementene inngår i relasjoner med hverandre og fikseres heretter, reduseres elementene til å 

bli momenter. Olje- og gassnasjonens meningstilskrivelse betegnes dermed av de syv 

karakteristikkene som fikseres i ekvivalenskjeden. Nodalpunktets meningstilskrivelse 

sammenfatter Norges posisjon som en olje- og gassnasjon, hvor stabilitet i utvinningen og et 

delt ansvar for verdens energiforsyning og de globale klimautfordringene prioriteres. Flere av 

disse momentene, som for eksempel oljeeksportør, gassleverandør, klimaansvarlig og 

forsyningsansvarlig, har til felles at de tildeler ulike betydningsskapende egenskaper ved hva 

som iakttas som en olje- og gassnasjon. Dette kan tyde på at når momenter som vedrører Norges 
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nasjonale verdier sedimenteres, kan det iakttas at Solberg-regjeringen tildeler Norge en posisjon 

som baserer seg på olje- og gassressurser. Samtidig adskiller de ekvivalente momentene seg fra 

den antagonistiske motparten ved at de tilbyr ulike identiteter i diskursen som gjensidig 

forhindrer hverandre. 

 

I analysen ble de to momentene klimaansvarlig og klimavennlig utvinning fremanalysert på 

begge sidene av differenslinjen i Solberg-regjeringens kommunikasjon. Her iakttas det som 

mulig å forene nodalpunktet og den antagonistiske motparten, da differensmomenter 

inkorporeres i meningstilskrivelsen av nodalpunktet. Det foretas dermed en hegemonisk 

intervensjon, hvor nodalpunktet blir midlertidig hegemonisert. Klimanasjon blir dermed 

forringet som en antagonistisk motpart, og dens funksjon om å forhindre nodalpunktet i å oppnå 

hegemoni blir begrenset. Når de samme momentene tildeles på begge sidene av differenslinjen, 

påvises også det kontingente aspektet i Laclau og Mouffes teori. Regjeringsmedlemmene 

tildeler ulike meningstilskrivelser til nodalpunktet, ved å inndra kontingente elementer som 

også tilhører andre diskurser. Det eksisterer dermed alternative meningstilskrivelser til olje- og 

gassnasjon innad i Solberg-regjeringens kommunikasjon, som avdekker diskursive prosjekter 

som kjemper om å oppnå hegemoni.  

Velferdsstat som nodalpunkt 

“Norge ble en oljenasjon. Det la grunnlaget for styrkingen av velferdsstaten slik vi 

kjenner den i dag.” (Solberg 2016)  

 

I statsministerens tale ved feiringen av Norges 50-års jubileum som olje- og gassnasjon,  iakttar 

Solberg Norge som en velferdsstat i forbindelse med grunnlaget olje- og gassressursene har lagt 

for landet. I denne delen av analysen behandles derfor velferdsstat som et nodalpunkt innenfor 

olje- og gassdiskursen. Videre iakttas de ekvivalente og de antagonistiske elementene som 

konstrueres i forbindelse med italesettelsen av Norge som en velferdsstat. Den antagonistiske 

motparten til nodalpunktet fremkommer i den videre analysen som lavutslippssamfunn, da et 

slikt samfunn iakttas å true velferdsstaten som i hovedsak er basert på inntekter fra 

petroleumsutvinning. 
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Oljefondets betydning for velferdsstaten 

I mai 2016 kunne Norge feire at det var 20 år siden oljefondet ble opprettet, og i løpet av denne 

tiden har det utviklet seg til å bli et av verdens største statlige investeringsfond (Jensen 2016b). 

I den forbindelse uttalte finansminister Siv Jensen at: “Avkastningen av investeringene bidrar 

til å finansiere blant annet skoler, helsetjenester og pensjoner” (ibid.). Oljefondet presenteres 

her som en viktig bidragsyter til de velferdstjenestene som eksisterer i dag. Jensen kjeder 

dermed elementet offentlige ytelser og tjenester (skoler, helsetjenester og pensjoner) til 

nodalpunktet velferdsstat. Dette elementet differensierer seg fra det antagonistiske elementet 

kutt i velferdsytelser, hvilket fremtrer i Jensens uttalelse når oljefondet artikuleres som en stor 

bidragsyter til å finansiere velferdsytelsene.  

 

Det samme året skrev finansministeren et innlegg i Dagsavisen hvor hun beskrev den 

økonomiske betydningen petroleumsvirksomheten har hatt for velferdsstaten: “Oljenæringen 

har gjennom tiår vært Norges desidert viktigste næring og bidratt til arbeidsplasser og enorme 

inntekter til fellesskapet. I sum har næringen bidratt med ufattelige 11 000 milliarder kroner til 

norsk økonomi” (Jensen 2016a, 37). Her blir petroleumsvirksomheten (altså oljenæringen), 

statlige inntekter og arbeidsplasser fra petroleumsvirksomheten kjedet sammen som 

ekvivalente elementer rundt nodalpunktet. Samtidig kan det implisitt forstås at dersom 

oljevirksomhetens økonomiske bidrag til velferdsstaten skal fortsette å utgjøre en like stor andel 

av de statlige inntektene, vil det ikke være mulig å innføre eventuelle restriksjoner av 

petroleumsvirksomheten som følge av klimatiltak. Klimatiltak blir derfor satt som et element i 

differenskjeden som betegner den antagonistiske motparten til velferdsstat, og forhindrer en 

fullstendig fiksering av nodalpunktet. 

Petroleumsvirksomhetens betydning i fremtidens velferdsstat 

I forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2017, la olje- og energidepartementet ut 

et anslag på forventede inntekter fra petroleumsvirksomheten sammenlignet med tall fra året 

før. Her uttalte den tidligere olje- og energiministeren at petroleumsvirksomheten også vil være 

vesentlig for fremtidens velferdsstat. 

 

“Petroleumsvirksomheten er den viktigste bidragsyteren til finansieringen av 

velferdsstaten. Den vil forbli vår største og viktigste næring både i form av 
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arbeidsplasser, inntekter og verdiskaping i overskuelig fremtid” (Olje- og 

energidepartementet 2016).  

 

Her blir elementer som petroleumsvirksomheten, arbeidsplasser fra petroleumsvirksomheten, 

statlige inntekter, og verdiskaping betegnende for nodalpunktet. Samtlige av disse elementene 

er beskrivende for den diskursive oppbyggingen av Norge som en velferdsstat, og utgjør 

argumenter for å opprettholde dagens politikk. Det betyr samtidig at eventuelle kutt i 

petroleumsvirksomheten samt ikke-utvinning er elementer som kan true velferdsstaten, hvilke 

dermed blir stående i antagonistiske forhold til nodalpunktet.  

 

Elementet arbeidsplasser fra petroleumsvirksomheten har fremkommet som ekvivalent til 

nodalpunktet i flere sammenhenger. I en kronikk i Fædrelandsvennen skriver Tine Sundtoft dog 

om en annen form for sysselsetting som vil bli avgjørende for velferdsstatens fremtid: “Det er 

tid for omstillingen til en grønn konkurranseøkonomi. Det er miljøvennlige arbeidsplasser som 

er framtiden” (Sundtoft 2015a, 18). Her blir miljøvennlige arbeidsplasser skissert som 

fremtidens arbeidsplasser i velferdsstaten, og trekkes ut som et ekvivalent element til 

nodalpunktet. Regjeringsmedlemmene iakttar dermed både arbeidsplasser fra 

petroleumsvirksomheten og miljøvennlige arbeidsplasser som utslagsgivende for å beholde 

velferdsstaten i fremtiden. I sitatet inndrar Sundtoft således elementer som tilhører 

klimadiskursen, for å legitimere hegemoniseringen av olje- og gassdiskursen når velferdsstaten 

tilskrives mening. 

Fremtidens velferdsstat er grønn 

I avsnittet over kommer det frem at Lien og Sundtoft har motstridende artikulasjoner om 

petroleumsvirksomhetens betydning for fremtidens velferdsstat. Petroleumsvirksomheten 

kjedes av Lien sammen med nodalpunktet, og er dermed med på å betegne velferdsstaten. 

Samtidig har Solberg-regjeringen ambisjoner om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. I 

forbindelse med en kritisk kronikk fra miljøstiftelsen ZERO som var rettet mot Norges 

klimapolitikk, skrev nåværende klima- og miljøminister Vidar Helgesen et motsvar i VG. Her 

betegner han andre elementer som avgjørende for fremtidens velferdsstat. 

  

“Norge skal bli et lavutslippssamfunn, samtidig som vi fortsetter å være et 
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høyinntektssamfunn. Vi satser på grønn teknologiutvikling for at Norge, og norske 

bedrifter, blir ledende i det grønne skiftet. Ny teknologi og nye forretningsmodeller skal 

gjøre den grønne omstillingen til et konkurransefortrinn for Norge, og skape ny vekst, 

arbeidsplasser og velferd.” (Helgesen 2016, 25) 

 

I Helgesens uttalelse kan det iakttas at det ikke lenger er petroleumsvirksomheten, men grønn 

omstilling, som skal bli Norges konkurransefortrinn for fremtidens velferdsstat. Her kommer 

den antagonistiske motparten lavutslippssamfunn til syne, da begrepet “samtidig” understreker 

at det er snakk om to forhold som er i uoverensstemmelse med hverandre. Et 

høyinntektssamfunn iakttas dermed som et element som betegner en velferdsstat, mens et 

lavutslippssamfunn betegner det som forhindrer nodalpunktet i å oppnå hegemoni. Helgesen 

mener dog at disse to forholdene kan forenes, og lavutslippssamfunn blir derfor også et element 

i ekvivalenskjeden. Videre knytter Helgesen elementet det grønne skiftet opp mot nodalpunktet, 

når han artikulerer om grønn teknologiutvikling og grønn omstilling. Når disse aspektene 

fremstilles som erstatninger for petroleumsvirksomheten, vil også kutt i 

petroleumsvirksomheten iakttas som et ekvivalent element. Som det ble fremanalysert tidligere 

i analysen fremtrer elementet kutt i petroleumsvirksomheten derfor både som en del av 

ekvivalenskjeden til nodalpunktet, og som en del av differenskjeden som et antagonistisk 

element. Dette elementet hindrer derfor nodalpunktet i å oppnå hegemoni, samtidig som at det 

forsøker å tildele nodalpunktet mening. 

Oppsummering av velferdsstat som nodalpunkt 

Feltet av diskursivitet som kretser rundt velferdsstat som nodalpunkt er illustrert i figuren 

nedenfor. 



 53 

 

             Figur 4: Nodalpunktet velferdsstats felt av diskursivitet. 

 

Figuren viser nodalpunktet velferdsstat med dens tilhørende ekvivalenskjede som er med på å 

gi nodalpunktet en betydning, og sedimenterer strukturen. Elementene som betegner 

nodalpunktet, som blant annet oljefondet, statlige inntekter, arbeidsplasser fra 

petroleumsvirksomheten og offentlige ytelser og tjenester, reduseres til momenter. Disse 

momentene har en felles betegnelse ved å inneha et økonomisk aspekt som er med på å definere 

Norge som velferdsstat. Dette kan tyde på at Solberg-regjeringen velger å fremheve det 

økonomiske perspektivet ved velferdsstaten i reartikulasjonsforsøket av nodalpunktet, fremfor 

aspekter som for eksempel det sosiale. 

 

På den andre siden av differenslinjen finner vi den antagonistiske motparten 

lavutslippssamfunn, som truer nodalpunktets eksistens. Her kan vi se at antagonisten også er et 

moment som inngår i ekvivalenskjeden til nodalpunktet. Dette viser at den antagonistiske 

motparten fremstår som forenelig med nodalpunktet i regjeringens artikulasjoner, men på 

samme tid også forsøker å forhindre en fullstendig fiksering. Momenter som kan assosieres med 

et lavutslippssamfunn som ikke-utvinning, kutt i petroleumsvirksomheten, og klimatiltak er dog 

med på å betegne den antagonistiske motparten. Dette åpner opp for flere muligheter for 

tilskrivelser innad i Solberg-regjeringens kommunikasjon, og påpeker en antagonisering av de 

meningstilskrivelsene som er konstruerte. Det kan dermed ikke iakttas fullstendig fiksering i 

Solberg-regjeringens kommunikasjon, ettersom det eksisterer kontingente meningstilskrivelser 

av Norges fremtid som velferdsstat. 
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KLIMADISKURSEN 

Den andre reartikulasjonen vi ønsker å iaktta i Solberg-regjeringens kommunikasjon er av 

diskursen klima. Denne diskursen er sentral i problemfeltet, og har fått en større plass i den 

offentlige debatten som følge av de dislokerende diskursive hendelsene som ble beskrevet 

innledningsvis i analysen. Ved å undersøke klima som en diskurs, iakttar vi den midlertidige 

struktureringen som Solberg-regjeringen har tildelt diskursen i reartikulasjonsforsøkene etter 

forhandlingene til Parisavtalen startet opp. Dette analyseres i de neste avsnittene ved å trekke 

frem to nodalpunkter som har vist seg sentrale i gjennomlesningen av det empiriske materialet.  

 

Det første nodalpunktet vi anser som sentralt for å kunne gjøre en analyse av klimadiskursen er 

klimanasjon. I analysen av dette nodalpunktet vil vi undersøke hvordan Solberg-regjeringen 

diskursivt omtaler Norge som en klimanasjon ut fra den iakttatte posisjonen som inntas i 

internasjonale klimaforhandlinger. Videre iakttar vi bærekraftig vekst som et nodalpunkt, hvor 

det økonomiske aspektet spiller inn i feltet av diskursivitet. Gjennom en iakttakelse av hvilke 

ekvivalente og antagonistiske relasjoner som trer frem i Solberg-regjeringens kommunikasjon 

av disse nodalpunktene, kan vi dermed få øye på hvordan klimadiskursen blir artikulert. 

Klimanasjon som nodalpunkt 

“Norge spiller en pådriver- og brobyggerrolle i klimaforhandlingene ved at vi kan vise til vår 

nasjonale miljøpolitikk” (Steen og Føli 2013, 8)  

 

Tine Sundtoft var under sin periode som klima- og miljøminister Norges representant i en rekke 

internasjonale klimatoppmøter. I forbindelse med ett av disse møtene uttalte hun at Norge har 

opparbeidet seg troverdighet og blitt tildelt en pådriver- og brobyggerrolle som følge av sitt 

arbeide både nasjonalt og internasjonalt. Her iakttas det at Solberg-regjeringen inntar en 

fremtredende posisjon i internasjonale klimaforhandlinger, og dermed ønsker å fremstå som en 

klimanasjon internasjonalt. Denne posisjonen er, som Sundtoft uttaler, basert på Norges 

nasjonale miljøpolitikk. I de videre avsnittene vil vi derfor behandle klimanasjon som et 

nodalpunkt i klimadiskursen. Den antagonistiske motparten til nodalpunktet iakttas i analysen 

som olje- og gassnasjon, ettersom denne posisjonen truer italesettelsen av Norge som en 

klimavennlig nasjon. Dette vil undersøkes nærmere i analysen av de antagonistiske elementene 
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som oppstår i reartikulasjonsforsøket av nodalpunktet.   

Norges sentrale rolle i internasjonale klimaforhandlinger 

I nyttårstalen som ringte inn 2015 sa statsministeren at: “Norge er pådriver for en avtale som 

bidrar til å begrense global oppvarming” (Solberg 2015). Global oppvarming er dermed det 

Norge ønsker å motarbeide, og blir satt som et antagonistisk element til nodalpunktet. Samtidig 

blir pådriver et element som beskriver en klimanasjon i statsministerens uttalelse. Dette er noe 

som nevnes ofte hos regjeringsmedlemmene, da Norges rolle i internasjonale 

klimaforhandlinger hyppig blir nevnt i konstruksjonen av klimadiskursen. Tidligere klima- og 

miljøminister, Tine Sundtoft, har i en replikk i Aftenposten blant annet skrevet om hvordan 

Norge inntar denne rollen. 

 

“Norge spiller en brobyggerrolle i de internasjonale klimaforhandlingene. Vi får mye 

ros for vår innsats for klimatiltak i utviklingsland og for vårt arbeid med å redusere 

utslipp på hjemmebane. I klimaforhandlingene i Warszawa opplevde jeg at mange land 

anerkjenner Norges arbeid på disse områdene.” (Sundtoft 2013a, 19)  

 

I sitatet kjeder Sundtoft elementer som at Norge er en brobygger og at landet er internasjonalt 

anerkjent, sammen for å betegne nodalpunktet klimanasjon. Disse elementene er trukket ut til 

å inngå i ekvivalenskjeden, da de beskriver egenskaper ved en klimanasjon. Elementer som 

klimatiltak i utviklingsland og reduserte utslipp er derimot konkrete tiltak som en klimanasjon 

skal utføre, og er på den måten ikke nødvendigvis beskrivende for den diskursive oppbyggingen 

av en klimanasjon. Dette underbygger Sundtoft videre i et motsvar til Grønn Ungdoms kronikk 

om at Norge møter klimakrisen med økt petroleumsproduksjon. Her skriver hun om rollen 

Norge har inntatt i de internasjonale klimaforhandlingene. 

 

“Høyre/Frp-regjeringen gir faktisk rundt seks milliarder kroner i året til klimatiltak i 

utviklingsland, tre milliarder til å bremse avskogingen og tre milliarder over 

bistandsbudsjettet blant annet til tilpasning til klimaendringer. På dette området er 

Norge en ledestjerne i klimaforhandlingene, og dette blir lagt merke til av de andre 

landene her i Warszawa.” (Sundtoft 2013b, 17)  
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I sitatet kan vi iaktta at Sundtoft beskriver Norge som en “ledestjerne i klimaforhandlingene”, 

og at denne innsatsen blir lagt merke til internasjonalt. Dette underbygger det ene ekvivalente 

elementet fra forrige avsnitt hvor Norge anses som internasjonalt anerkjent i klimapolitikken. 

Som en betegnende karakteristikk for en klimanasjon kjedes også elementet bidragsyter mot 

klimaendringer sammen med nodalpunktet, da Sundtoft skriver at Norge gjør budsjettmessige 

endringer for å tilpasses klimaendringer. Norges sentrale rolle i internasjonale 

klimaforhandlinger er dermed noe som ofte tas opp av regjeringsmedlemmene når det 

artikuleres om nodalpunktet klimanasjon. Dette tyder på at Solberg-regjeringen står sammen 

om å skape et hegemonisk prosjekt i artikulasjonen om Norges rolle som en klimanasjon på den 

globale arena. 

En ambisiøs klimaforkjemper 

Norge betegnes av flere medlemmer i Solberg-regjeringen som en forkjemper og brobygger i 

internasjonale klimaforhandlinger. I en tale om Norges posisjon i forhandlingene av 

Parisavtalen, uttalte Tine Sundtoft seg om den fremoverlente rollen regjeringen inntok i 

forhandlingene.  

 

“Norge er anerkjent som et av de mest progressive og ambisiøse landene i 

klimaforhandlingene. Vi blir stadig invitert med på møter i de innerste sirklene med 

viktige land. Og enda viktigere – vi ser at forslagene våre stadig får økt støtte i 

forhandlingene” (Sundtoft 2015b).  

 

Her iakttas Norges fremoverlente posisjon i klimaforhandlingene, og elementene progressiv og 

ambisiøs konstruerer seg dermed rundt nodalpunktet klimanasjon. Disse elementene er med på 

å betegne den rollen Norge innehar i forhandlingene som bidrar til innpass i “de innerste 

sirklene med de viktige land”. Videre uttaler Sundtoft at det er “enda viktigere” at Norges 

forslag får økt støtte i forhandlingene. Her iakttas elementet gjennomslagskraftig å knytte seg 

til nodalpunktet, da det fremstår som noe Solberg-regjeringen artikulerer som spesielt viktig.  

 

I 2014 uttalte tidligere olje- og energiminister Tord Lien seg i en artikkel på Høyres 

hjemmesider om Norges ambisjoner innenfor klimapolitikken. Her nevnte han at fornybar 

energi er løsningen som må til for å innfri disse ambisjonene. Samtidig hevdet han at det ikke 
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kan forenes med produksjon av olje og gass. 

 

“Norge er en stor energinasjon. Vi har Europas høyeste fornybarandel, og vi har satt oss 

enda høyere mål. Det krever at vi er villig til å bygge ut mer fornybar energi. Vi skal 

også lede an i arbeidet med å utvikle teknologi og metoder som gjør at vi får mest mulig 

ut av våre fornybare ressurser. Samtidig er vi en produsent av olje og gass.” (Høyre 

2014) 

 

Lien påpeker her at Norge må benytte sin posisjon som energinasjon for å bli et ledende land i 

utviklingen av nye energikilder. Elementet ambisiøs knytter seg til nodalpunktet klimanasjon, 

ettersom Norge har Europas høyeste fornybarandel og samtidig ønsker å skape en enda høyere 

andel. Det kan dermed iakttas at Lien fremstiller Norge som et ambisiøst land på klimaområdet. 

Endog uttaler han også at Norge “samtidig” er produsent av olje og gass. Denne industrien står 

i et motstridende diskursivt forhold til fornybar energi, og det er derfor mulig å iaktta olje- og 

gassprodusent som et element i den antagonistiske differenskjeden. Dersom Norge skal oppnå 

sine ambisiøse mål og satse på fornybar energi blir olje- og gassproduksjonen iakttatt å være et 

hinder for Norges posisjon som klimanasjon. Det eksisterer derfor en diskursiv kamp innad i 

Liens uttalelse, ettersom han setter olje- og gassproduksjon i et antagonistisk forhold til 

klimanasjon.  

Den olje- og gassproduserende klimanasjonen 

Tematikken rundt at Norge er en olje- og gassprodusent samtidig som at Solberg-regjeringen 

tilskriver landet mening som en klimanasjon, fremkom i avhandlingens problemfelt. I en 

proposisjon fra Olje- og energidepartementet kan vi lese at disse rollene iakttas som forenelige 

med hverandre.  

 

“Noreg har stor vasskraftproduksjon og er blant verdas største eksportørar av olje og 

gass. Regjeringa vil foreine Noregs rolle som stor petroleumsprodusent med ambisjonen 

om å vere ein leiande miljø- og klimanasjon. Noreg skal vere ein føregangsnasjon på 

miljø- og klimavennleg energibruk og produksjon.” (Prop. 1 S (2016-2017), 116) 

 

I sitatet kan vi lese at rollen som olje- og gassprodusent blir et ekvivalent element til 
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nodalpunktet, da Olje- og energidepartementet skriver at regjeringen mener disse rollene kan 

kombineres. Norges næringsminister, Monica Mæland, impliserte dog i Innovasjonstalen 2016 

at det kun er én av disse rollene som gjelder for fremtiden: “Klimatrusselen gjør at utviklingen 

fremover må være grønn. Vi skal gjennom et grønt skifte. Fossile energikilder står for en stor 

del av klimagassutslippene. Vi må utvikle nye, grønne energikilder som kan forsyne verdens 

befolkning med nok energi” (Mæland 2016). Her blir fossile energikilder beskrevet som 

årsaken til en stor del av landets klimagassutslipp, hvilket iakttas å stå i et antagonistisk forhold 

til en klimanasjon. Fossile energikilder og klimagassutslipp iakttas dermed som elementer i 

differenskjeden som vil hindre nodalpunktet i å oppnå hegemoni. Rollen som en olje- og 

gassprodusent uttales som uforenelig med rollen som en klimanasjon med en grønn utvikling, 

og vil derfor også inngå som et antagonistisk element. Som en motpart til de fossile 

energikildene blir grønne energikilder nevnt, og inngår dermed i ekvivalenskjeden til 

nodalpunktet.  

Oppsummering av klimanasjon som nodalpunkt 

I figuren nedenfor er feltet av diskursivitet rundt nodalpunktet klimanasjon illustrert gjennom 

de ekvivalente og antagonistiske elementene som er fremanalysert i den foregående analysen.

 

                Figur 5: Nodalpunktet klimanasjons felt av diskursivitet. 

 

Rundt nodalpunktet klimanasjon plasserer det seg ekvivalente elementer som er med på å 

betegne nodalpunktet. Disse elementene transformeres til momenter som følge av deres 

relasjoner til hverandre og fører således til en sedimentert struktur. De ekvivalente momentene 
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har til felles at de utgjør identifiserende karakteristikker ved Norge som en klimanasjon, hvor 

det er er særlig vekt på spesifikke posisjoner regjeringsmedlemmene iakttar at de inntar 

internasjonalt. Eksempler på slike roller er: Brobygger, pådriver, bidragsyter mot 

klimaendringer, ambisiøs, progressiv, internasjonalt anerkjent, og gjennomslagskraftig. Det 

kan dermed tyde på at Solberg-regjeringen iakttar Norge som en klimanasjon i globale 

sammenhenger, som for eksempel når det artikuleres om posisjonen de inntar i internasjonale 

klimaforhandlinger.  

 

De ekvivalente momentene har til felles at de adskiller seg fra den antagonistiske motparten, 

olje- og gassnasjon. Her konstrueres momenter i differenskjeden, som samlet utgjør en 

beskrivelse av en olje- og gassnasjon som produserer fossile energikilder, hvilket igjen kan føre 

til klimagassutslipp og global oppvarming. I figuren kan vi videre se at momentet olje- og 

gassprodusent både inngår i ekvivalenskjeden til nodalpunktet, og i differenskjeden til den 

antagonistiske motparten. Momentet forhindrer derfor total hegemoni og en oppnåelse av 

fullstendig objektivitet for nodalpunktet, da det åpner opp for flere mulige tilskrivelser innad i 

Solberg-regjeringens kommunikasjon. Samtidig synliggjør det et maktspill mellom 

nodalpunktet og dets antagonistiske motpart, hvor begge ønskes å betegnes gjennom elementet 

olje- og gassprodusent.  

Bærekraftig vekst som nodalpunkt 

“Vi må ha en økonomisk vekst som ikke er basert på økende bruk av fossil energi. Vi 

må ha grønn vekst. Bare slik kan vi kan vi sikre en god arv til neste generasjon” (Solberg 

2014). 

 

Statsminister Erna Solberg sa i en tale på regjeringens klimakonferanse at den økonomiske 

veksten i landet må være basert på grønn vekst. Slike aspekter har vi samlet til et nodalpunkt vi 

kaller bærekraftig vekst. Her er det særlig fokus på hva som gjelder for fremtiden, og hvilke 

økonomiske virkninger som blir vektlagt innenfor klima i Solberg-regjeringens artikulasjon av 

diskursen. I dette avsnittet ønsker vi derfor å iaktta de elementene som konstrueres i 

ekvivalenskjeden som betegner nodalpunktet bærekraftig vekst, samt den antagonistiske 

motparten og dens elementer som forsøker å hindre en fullstendig fiksering av nodalpunktet. 

Den antagonistiske motparten iakttas som petroleumsvekst, ettersom denne praksisen iakttas i 
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Solberg-regjeringens kommunikasjon som forhindrende for en bærekraftig vekst i Norge.  

Fornybar energi er fremtidens energi for Norge 

Tidligere klima- og miljøminister, Tine Sundtoft, påpekte forholdet mellom fossile og 

fornybare energikilder i en tale om Norges forretningsmuligheter i det grønne skiftet: “Skal vi 

lykkes med klimaforhandlingene må vi få mål og virkelighet til å møtes. Først da kan vi nå 

togradersmålet. Det fundamentale i klimaarbeidet er – hold dere fast – å bytte ut fossil med 

fornybar” (Sundtoft 2015c). Fornybar energi presenteres som fremtidens energi for å kunne 

oppnå bærekraftig vekst innenfor togradersmålet, og knytter seg dermed opp mot nodalpunktet. 

Videre beskriver Sundtoft fossil energi som det elementet som må byttes ut for å oppnå 

bærekraftig vekst, og dette blir derfor et element i differenskjeden til antagonisten 

petroleumsvekst.  

 

I en tale på Orkangerkonferansen i 2014 til interessenter av petroleumsvirksomheten, fremla 

tidligere olje- og energiminister Tord Lien dog et annet perspektiv. Mens Sundtoft uttalte at 

fornybar energi vil bli fremtiden for en bærekraftig vekst, mener Lien at en aktiv 

petroleumspolitikk er avgjørende for Norges fremtid. 

 

“Denne regjeringen er opptatt av å opprettholde aktivitetsnivået i Norges klart viktigste 

næring. Den betyr arbeidsplasser i hele vårt langstrakte land. Det forutsetter en aktiv 

petroleumspolitikk basert på fakta, erfaring, kunnskap og fornuftige kost-nytte 

vurderinger. Det krever aktive, kompetente og investeringsvillige selskaper.” (Lien 

2014b)  

 

I sitatet iakttar Lien petroleumsvirksomheten som et viktig satsingsområde også i fremtiden, 

ettersom den gir arbeidsplasser i hele landet og inntekter som vil være avgjørende for en 

nasjonal vekst. Elementet fossil energi plasseres derfor her som et element i ekvivalenskjeden 

rundt nodalpunktet bærekraftig vekst, og betegner således både nodalpunktet og dets 

antagonistiske motpart. I tillegg fokuserer Lien på forutsetninger som fakta, erfaringer, 

kunnskap og fornuftige kost-nytte vurderinger. Disse forutsetningene inngår i et samlet element 

som vi velger å kalle aktiv petroleumspolitikk, hvilket kjedes sammen med nodalpunktet. 

Ettersom fossil energi kan iakttas å inngå både i ekvivalenskjeden og i differenskjeden oppstår 
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det diskursive uenigheter om hva bærekraftig vekst innebærer. Det eksisterer dermed 

hegemoniske kamper innad i Solberg-regjeringen om å definere hva som er best for å skape 

bærekraftig vekst i fremtiden.  

Klima er fremtiden for norsk økonomi 

Finansminister Siv Jensen skrev i 2016 et innlegg i Dagsavisen hvor hun beskrev hvilke 

økonomiske konsekvenser olje- og gassproduksjonen har i dag, som følge av klimatiltakene 

som er innført i de senere årene.  

 

“Siden den særnorske CO2-avgiften ble innført for over tyve år siden, har den sammen 

med andre virkemidler ført til betydelige utslippsreduksjoner i oljesektoren – nærmere 

bestemt fem millioner tonn årlig. I Norge straffer det seg økonomisk med utslipp. Over 

80 prosent av norske klimagassutslipp er dekket av kvoteplikt og CO2-avgift.” (Jensen 

2016a, 37) 

 

I sitatet iakttas elementer som CO2-avgifter, som har bidratt til utslippsreduksjoner, kvoteplikter 

og høye utslippspriser som avgjørende for at Norge skal ha en bærekraftig vekst. Disse 

økonomiske redskapene iakttas som elementer som inngår i ekvivalenskjeden, da de er 

diskursivt beskrivende for oppbyggingen av nodalpunktet. Samtidig skriver Jensen at “i Norge 

straffer det seg økonomisk med utslipp”. Her blir det økonomiske aspektet ved oljeutvinning 

nevnt i sammenheng med noe som vil forhindre en bærekraftig økonomisk vekst. Oljeutvinning 

settes derfor i et antagonistisk forhold til nodalpunktet, og er med på å betegne den 

antagonistiske motparten petroleumsvekst. Her kan det iakttas en hegemonisk kamp innad i 

finansministerens kommunikasjon. Finansminister Siv Jensen uttalte senest i 2015 at hun er i 

tvil om at klimaendringene er menneskeskapte (Ørstavik et al. 2015, 3). Når hun da som 

finansminister opprettholder kvoteplikter og høye priser på utslipp slik at det straffer seg 

økonomisk med utslipp fra olje- og gassvirksomheten, kan det tyde på at klima spiller en viktig 

rolle i finansministerens meningstilskrivelser når hun uttaler seg om fremtiden for norsk 

økonomi. Likevel går hun ikke inn for å stanse petroleumsproduksjonen. Det kan derfor iakttas 

at finansministeren henter elementer fra klimadiskursen for å legitimere fortsatt 

petroleumsutvinning. 
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Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener også at klimatiltak er fremtiden for norsk 

økonomi, fremfor olje og gass. Dette uttalte han i forbindelse med en tale om grønn omstilling: 

“Vi er i gang med den grønne omstillingen. Vi vet at olje og gass ikke lenger er drivkraften i 

økonomien. [...] Vinnerne i det grønne skiftet er de som evner å omstille seg til nye løsninger” 

(Helgesen 2017). Grønn omstilling og nye løsninger er i dette sitatet med på å betegne 

nodalpunktet som nødvendig for å få til en bærekraftig vekst. Petroleumsvirksomheten (olje og 

gass) er ikke lenger “drivkraften i økonomien” og antagoniserer muligheten for å oppnå en 

bærekraftig vekst. I en proposisjon fra Olje- og energidepartementet uttrykkes dog det motsatte: 

“Petroleumsvirksomheten er en bærebjelke i norsk økonomi og vil fortsette å være det i 

overskuelig fremtid” (Prop. 114 S (2014-2015), s. 9). Her blir petroleumsvirksomheten i stedet 

et ekvivalent element til nodalpunktet, da det uttrykkes at det vil fortsette å være bærebjelken i 

norsk økonomi “i overskuelig fremtid”. Dette elementet inngår dermed på begge sidene av 

differenslinjen i feltet av diskursivitet som oppstår i konstruksjonen av nodalpunktet 

bærekraftig vekst. 

Inntektskilden til en bærekraftig vekst 

I Solberg-regjeringens kommunikasjon eksisterer det et spørsmål om hvorvidt inntektene fra 

petroleumsvirksomheten er fremtiden for norsk økonomi, når denne industrien ikke er forenelig 

med en bærekraftig vekst. Tidligere klima- og miljøminister, Tine Sundtoft (2015d), har skrevet 

en kronikk i Dagbladet hvor hun uttaler seg om dette: “Regjeringen vil bruke oljeinntektene til 

å sørge for at Norge får et grønt forsprang, blant annet gjennom å satse på utvikling av 

miljøteknologi”. Dette kan tyde på at inntekter fra petrolemsvirksomheten artikuleres som 

viktig for å skape bærekraftig vekst. Oljeinntekter og oljeutvinning blir dermed elementer som 

knytter seg til nodalpunktet bærekraftig vekst, ettersom dette er en inntektskilde som vil hjelpe 

landet å få et grønt forsprang og til å utvikle ny miljøteknologi. Videre har Sundtoft uttalt at: 

“Vi skal bruke deler av vår oljeformue på å omstille oss mot et mer bærekraftig samfunn, og 

regjeringen skal blant annet se på mulighetene for å opprette et eget program innen oljefondet 

til fornybar energi” (Sundtoft 2013c, 30). Det kan også her iakttas at Norges oljeformue 

diskursivt presenteres som et fortrinn i veien mot bærekraftig vekst. Elementet oljeinntekter 

gjentas dermed som et ekvivalent element til bærekraftig vekst, ettersom det vil bidra til å 

muliggjøre utviklingen av fornybar energi.   
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Elementene oljeinntekter og oljeutvinning inngår altså i ekvivalenskjeden til nodalpunktet 

bærekraftig vekst. I den samme kronikken uttaler Sundtoft på den andre siden at fossil energi 

er en utfordring for Norge: “Det er ikke til å stikke under stol at Norge har en spesiell utfordring 

med vår olje- og gassproduksjon, som gir oss relativt høye utslipp per innbygger” (Sundtoft 

2015d). Ettersom petroleumsvirksomheten her kan iakttas å føre til høye utslipp i Norge, er 

denne virksomheten også uforenelig med bærekraftig vekst. Elementet oljeutvinning, som igjen 

skaper oljeinntekter, plasserer seg derfor i antagonistiske forhold til bærekraftig vekst. Disse 

elementene kan dermed iakttas på begge sidene av differenslinjen, og hindrer nodalpunktet i å 

oppnå hegemoni samtidig som at de forsøker å tildele nodalpunktet mening. 

Oppsummering av bærekraftig vekst som nodalpunkt 

Figuren nedenfor illustrerer feltet av diskursivitet som har oppstått i konstruksjonen av 

nodalpunktet bærekraftig vekst. 

 

             Figur 6: Nodalpunktet bærekraftig vekst sitt felt av diskursivitet. 

 

Elementene som kjedes rundt nodalpunktet bærekraftig vekst skaper til sammen en relasjonell 

og sedimentert struktur, og transformeres dermed til momenter. En fellesbetegner ved mange 

av disse momentene er at de omhandler det økonomiske aspektet som spiller inn ved en 

omstilling til bærekraftig vekst. Slike momenter er for eksempel kvoteplikter, høye 

utslippspriser, CO2-avgifter og oljeinntekter. I tillegg konstitueres nodalpunktet av 

fremtidsrettede momenter som grønn omstilling og nye løsninger, som adskiller seg til felles 

fra den antagonistiske motparten petroleumsvekst.  
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De antagonistiske momentene som er med på å betegne petroleumsvekst har alle til felles at de 

beskriver aspekter ved hva som utgjør den økonomiske veksten til Norge i dag. Disse fire 

momentene, fossil energi, oljeutvinning, petroleumsvirksomheten og oljeinntekter, konstitueres 

dog på begge sidene av differenslinjen, og er både med på å betegne nodalpunktet og dens 

antagonistiske motpart. Dette påviser en hegemonisk kamp innad i Solberg-regjeringens 

diskursive artikulasjoner av nodalpunktet, da de ulike tilskrivelsene antagoniserer en fullstendig 

fiksering av nodalpunktet. Et helhetlig diskursivt prosjekt som er hegemonisert er dermed ikke 

mulig å iaktta i Solberg-regjeringens artikulasjoner av nodalpunktet, da det eksisterer 

alternative meningstilskrivelser til bærekraftig vekst.  

HEGEMONIDISKUSJON 

I den avsluttende hegemonidiskusjonen vil vi undersøke hvordan dannelsen av hegemoniske 

praksiser foregår i Solberg-regjeringens politiske meningstilskrivelser av diskursene olje/gass 

og klima. Formålet med denne diskusjonen er å iaktta hvordan dette politiske området er en 

kampplass for konkurrerende hegemoniske prosjekter, og dermed kunne si noe om hvorvidt de 

to diskursene har oppnådd ulike grader av hegemonisk orden. Slik kan vi forsøke å besvare 

avhandlingens første underspørsmål. 

 

Den første delen av underspørsmålet ble besvart i diskursanalysen gjennom iakttakelser av 

ekvivalenskjedene til nodalpunktene i diskursene. Ved å fremanalysere de elementene som 

befinner seg på begge sidene av differenslinjen, besvarte vi også den andre delen av 

underspørsmålet. Disse iakttakelsene har vist at det fremkommer alternative 

meningstilskrivelser og derfor også hegemoniske kamper. Diskursanalysen har dermed påvist 

at meningstilskrivelsene i Solberg-regjeringens kommunikasjon er kontingente. Videre i 

diskusjonen vil vi iaktta de hegemoniske kampene som oppstår som følge av de kontingente 

meningstilskrivelsene. Denne diskusjonen vil derfor bli mer på førsteorden enn den foregående 

analysen, da vi også vil inndra egne iakttakelser av de hegemoniske kampene som eksisterer.  

Hegemonisk intervensjon 

I diskursanalysen fremanalyserte vi fire nodalpunkter som kjemper om å oppnå hegemoni over 

deres antagonistiske motpart. Nodalpunktet olje- og gassnasjon ble satt opp i mot klimanasjon, 
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velferdsstat ble forhindret av lavutslippssamfunn, klimanasjon sin antagonistiske motpart ble 

fremanalysert til å være olje- og gassnasjon, mens bærekraftig vekst ble antagonisert av 

motpolen petroleumsvekst. Disse polariserte parene står for ulike diskursive prosjekter som 

gjensidig forhindrer hverandre i å oppnå hegemoni. Dette kan for eksempel iakttas ved at 

muligheten for å være en klimanasjon antagoniseres av muligheten for å være en olje- og 

gassnasjon. Dette analytiske poenget påviser at det finnes eksisterende konflikter innad i 

Solberg-regjeringens kommunikasjon, hvilket fører til hegemoniske kamper om å dominere 

feltene av diskursivitet. 

 

Samtidig kom det frem i diskursanalysen at samtlige diskurser henter elementer fra en annen 

diskurs. Et eksempel fra analysen er når de antagonistiske elementene klimavennlig utvinning 

og klimaansvarlig hentes fra klimanasjon, og er med på å betegne nodalpunktet olje- og 

gassnasjon. Når det foretas en slik hegemonisk intervensjon for å styrke et diskursivt prosjekt, 

kan det oppnås en midlertidig hegemoni. I dislokasjonen kom det frem at klimautfordringene 

fremtrer som et hegemonisk prosjekt som politikerne er nødt til å ta stilling til i artikulasjonene 

av olje- og gassdiskursen. Når Solberg-regjeringen for eksempel artikulerer om en klimavennlig 

olje- og gassutvinning, fremstår dette dermed som et forsøk på å legitimere olje- og 

gassdiskursen ved at det inndras elementer fra klimadiskursen. Selv om Solberg-regjeringen i 

artikulasjonene av klimadiskursen også foretar hegemoniske intervensjoner, iakttas ikke dette 

som et forsøk på å hegemonisere klimadiskursen, da en fullendt klimanasjon ikke kan forenes 

med petroleumsproduksjon som er en av de største årsakene til klimagassutslipp i verden. En 

fullendt olje- og gassnasjon kan derimot iakttas som forenelig med klimavennlige tiltak, som 

for eksempel utvikling av nyere teknologier som bidrar til lavere klimagassutslipp selv om 

produksjonen opprettholdes på samme nivå. Solberg-regjeringen iakttas dermed å benytte seg 

av hegemonisk intervensjon til å løse konfliktene i feltet av diskursivitet når de bruker 

antagonistiske elementer til å også betegne nodalpunktene innenfor olje- og gassdiskursen. 

Dette kan dermed muliggjøre en midlertidig oppnåelse av hegemoni for denne diskursen.  

Tematisk hegemoni 

De fire nodalpunktene som ble analysert i diskursanalysen iakttas å strukturere seg rundt to 

temaer; Norges posisjon og økonomi. Vi ønsker derfor å undersøke det hegemoniske aspektet 

ved å iaktta hvorvidt én av diskursene har oppnådd hegemoni innenfor disse temaene. Norges 
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posisjon fremtrer som et tema i nodalpunktene olje- og gassnasjon og klimanasjon. Dette er 

illustrert i figur 7, som viser de to nodalpunktene og deres tilhørende ekvivalens- og 

differenskjeder.  

 

                      Figur 7: Illustrasjon av nodalpunktene innenfor temaet “Norges posisjon”. 

 

Olje- og gassnasjon fremtrer som den posisjonen Norge innehar i sammenheng med de 

naturressursene landet er tildelt. Elementet naturressurser er derfor med på å definere Norges 

posisjon som en olje- og gassnasjon. Norges posisjon inngår også som et element i 

ekvivalenskjeden til nodalpunktet, og forsterker derfor Solberg-regjeringens iakttakelse av 

Norge som en olje- og gassnasjon. Samtidig kan vi iaktta at elementene klimaansvarlig og 

klimavennlig utvinning inngår i ekvivalens- og differenskjeden. Dette viser at regjeringen 

forsøker å definere Norges posisjon som en klimavennlig olje- og gassnasjon, selv om disse 

elementene truer den eksisterende industrien. Med nodalpunktet olje- og gassnasjon forsøker 

Solberg-regjeringen gjennom hegemonisk intervensjon dermed å inkorporere elementer fra 

klimanasjon, og iakttar at det er mulig å forene disse rollene. Dette forringer den antagonistiske 

motpartens funksjon om å umuliggjøre hegemoni for nodalpunktet, og bidrar således til at olje- 

og gassnasjon blir midlertidig hegemonisert. 

 

Klimanasjon på den andre siden fremtrer diskursivt som noe regjeringen ønsker at Norge skal 

være, ved å innta en ledende posisjon som brobygger og fremdriver i internasjonale 
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klimaforhandlinger og -avtaler. Flere regjeringsmedlemmer har uttalt at årsaken til at Norge 

kan innta posisjonen som klimanasjon er basert på landets energi- og naturressurser og rollen 

som olje- og gassprodusent, hvilke er elementer som inngår som ekvivalerende til nodalpunktet. 

Utenriksminister Børge Brende (2016) har blant annet uttalt at: “Som energi- og 

naturressursnasjon har Norge mye å bidra med i det globale arbeidet mot klimaendringene”. 

Denne holdningen er med på å legitimere Norges muligheter til å uttale seg om klima globalt, 

men betyr samtidig at Solberg-regjeringen posisjonerer Norge som en olje- og gassnasjon ut fra 

nasjonale verdier og ressurser. Det kan dermed iakttas at gjennom meningstilskrivelsene av 

nodalpunktet olje- og gassnasjon, forsøker regjeringsmedlemmene å hegemonisere olje- og 

gassdiskursen innenfor temaet Norges posisjon. 

 

Økonomi fremstod som et felles tema i artikulasjonene av nodalpunktene velferdsstat og 

bærekraftig vekst. Disse nodalpunktene struktureres av elementer som beskriver økonomiske 

forhold som blant annet inntekter, priser, avgifter og arbeidsplasser. Figur 8 illustrerer 

elementene som inngår i ekvivalens- og differenskjedene til de to nodalpunktene innenfor det 

økonomiske aspektet. 

 

 

                     Figur 8: Illustrasjon av nodalpunktene innenfor temaet “økonomi”. 
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I figuren kan vi se at samtlige elementer som inngår i differenskjeden til nodalpunktet 

velferdsstat kan true den norske økonomien og dermed også ivaretakelsen av en velferdsstat. 

For eksempel viser elementet kutt i velferdsytelser blant annet til at offentlige ytelser og 

tjenester som utdanning, helse og pensjonsordninger, som i dag er med på å definere Norge som 

en velferdsstat, blir satt på spill. Når dette elementet sammenkjedes med elementet klimatiltak 

tilsier dette at iverksettelser av klimatiltak også vil bety at det blir kutt i velferdsytelser. Et 

element i ekvivalenskjeden som antagoniseres av kutt i velferdsytelser er det grønne skiftet. 

Dersom for eksempel utdanningstilbudet og -nivået i Norge blir svekket, vil det trolig være 

vanskeligere å få til en samfunnsmessig endring som krever nye løsninger, idéer og kunnskaper. 

I diskursanalysen kom det frem at elementet petroleumsvirksomheten beskrives av Solberg-

regjeringen som den viktigste årsaken til Norges økonomiske velstand, også i fremtiden (Olje- 

og energidepartementet 2016). Dette kan tyde på at regjeringen iakttar olje og gass som 

uunnværlig for den norske økonomien, og olje- og gassdiskursen blir dermed midlertidig 

hegemonisert innenfor dette temaet. 

 

Dersom vi iakttar konstruksjonen av nodalpunktet bærekraftig vekst vil denne 

hegemoniseringen også komme frem, blant annet gjennom hegemoniske intervensjoner hvor 

elementer som i utgangspunktet tilhører olje- og gassdiskursen blir beskrivende for en 

bærekraftig vekst. Diskursanalysen viste også at elementer som nye løsninger og grønn 

omstilling knyttes opp mot nodalpunktet bærekraftig vekst. Disse elementene fremstår både 

som alternative inntektskilder til olje og gass, og som løsninger for fremtiden. Når disse 

elementene sammenkjedes med olje- og gassrelaterte elementer som oljeutvinning og 

petroleumsvirksomheten, fører det dog til at de får en betydning som noe Norge ønsker å 

kombinere med den eksisterende industrien. Dette viser at olje- og gassressursene iakttas av 

Solberg-regjeringen som viktigere enn klimatiltak for å opprettholde landets økonomiske 

velstand, og olje- og gassdiskursen iakttas dermed som midlertidig hegemonisert innenfor 

temaet økonomi.  

Sammenfatning og videreføring av hegemonidiskusjonen 

To diskursive prosjekter kan ikke oppnå hegemoni samtidig. Det er derfor ikke mulig at 

Solberg-regjeringen kan hegemonisere sine artikulasjoner av olje- og gassdiskursen og 

klimadiskursen på samme tid. Norge kan med andre ord ikke være både en olje- og gassnasjon 
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og en klimanasjon. Endog har vi iakttatt at ved bruk av hegemonisk intervensjon forsøker 

regjeringen å tillegge landet en betegnelse som en klimavennlig olje- og gassnasjon. Her har 

olje- og gassdiskursen oppnådd en midlertidig hegemoni overfor klimadiskursen, da olje- og 

gassutvinning legitimeres av at det foregår på en klimavennlig måte. Når olje- og gassdiskursen 

også iakttas å ha oppnådd hegemoni i artikulasjonene innenfor temaene Norges posisjon og 

økonomi, tyder det dermed på at Solberg-regjeringen iakttar olje- og gassdiskursen som 

hegemonisk i det aktuelle feltet av diskursivitet som vi undersøker.  

 

Denne analysen har vist at medlemmene i Solberg-regjeringen tilskriver ulike 

meningstilskrivelser til diskursene og nodalpunktene. Dette kan, med et Luhmanniansk begrep, 

iakttas som at de kommuniserer i forskjellige koder om de samme temaene. Med disse 

iakttakelsene åpnes det dermed opp for den neste analysen. Som et primært perspektiv vil vi 

her iaktta de ulike meningstilskrivelsene ut fra tre binære koder, og fremanalysere hvilke 

funksjonssystemer de konstituerer seg innenfor. I den neste analysen “oversettes” enkelte 

iakttakelser i denne diskursanalysen til et Luhmanniansk språk, hvor Solberg-regjeringens 

kommunikasjon iakttas ut fra systemteoriens politiske kode.  

 

For å kunne besvare problemformuleringen vil vi dog med et komplementært perspektiv også 

iaktta andre aktanters italesettelser av Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon.  I 

avhandlingens diskusjon vil iakttakelsen av at olje- og gassdiskursen blir forsøkt hegemonisert 

av regjeringen bli videreført. Dette vil trekkes frem når vi blant annet skal iaktta fortellingen 

som Solberg-regjeringen konstruerer av Norge som en klimavennlig olje- og gassnasjon. Her 

er relasjonene mellom aktantene i sentrum for våre iakttakelser, i stedet for aktantenes egne 

posisjoner. 
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5. Kodifiseringsanalyse 

I denne kodifiseringsanalysen basert på Luhmanns systemteoretiske apparat, vil vi besvare det 

andre underspørsmålet i avhandlingen: Hvordan iakttas Norge som en olje- og 

gassproduserende klimanasjon gjennom henholdsvis den politiske, den økonomiske og den 

moralske koden? Ved å benytte disse tre kodene til å strukturere analysen kan vi få øye på 

hvordan kommunikasjonen om Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon iakttas, 

og bidrar til å synliggjøre konfliktene som oppstår ved forskjellige iakttakelser. De binære 

kodene står dermed i sentrum av analysen, hvor kommunikasjoner fra Solberg-regjeringen, 

petroleumsvirksomheten og interesseorganisasjoner innenfor klima konstruerer det empiriske 

arkivet. Fokuset i denne analysen er dermed på kommunikasjonen som vedrører Norge som en 

olje- og gassproduserende klimanasjon, og ikke på de deltakende i kommunikasjonen. 

DEN POLITISKE KODEN 

Det politiske funksjonssystem viser til hvem som har politisk autoritet og hvem som ikke har 

det, og koden innenfor dette funksjonssystemet kondisjoneres som styrer/styrt. Luhmanns 

iakttakelser av denne binære koden er beskrevet i analysestrategien. I dette avsnittet vil vi iaktta 

kommunikasjonen som omhandler olje/gass og klima i dette funksjonssystemet, og strukturere 

iakttakelsene etter hvorvidt Norge styrer sin egen politikk, eller om landets petroleums- og 

klimapolitikk blir styrt av andre faktorer. Slike faktorer kan være ulike aktiviteter som er 

styrende for kollektivt bindende beslutninger, gjennom tilknytninger i kommunikasjonen hvor 

det utøves makt. I denne analysen vil vi iaktta enkelte av Solberg-regjeringens 

kommunikasjoner i diskursanalysen med et Luhmanniansk blikk. Som følge av at 

avhandlingens empiriske arkiv er rettet mot politiske temaer, vil denne koden være 

konstituerende for iakttakelsene av den økonomiske og moralske koden som kommer 

etterfølgende. 

Beslutninger i petroleumspolitikken 

I 2015 presenterte Solberg-regjeringen sin foreløpig eneste proposisjon som har omhandlet 

utbygging av petroleumsvirksomheten i Norge. Denne proposisjonen førte til et stortingsvedtak 

om økt utvinning av olje og gass på norsk sokkel. Kommunikasjonen som fremstilles i 

proposisjonen, og som vil bli iakttatt i det videre avsnittet, kan derfor iakttas å befinne seg på 
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styrer-siden av den politiske koden. I diskursanalysen ble det fremlagt et utdrag fra denne 

proposisjonen: “Petroleumsvirksomheten er en bærebjelke i norsk økonomi og vil fortsette å 

være det i overskuelig fremtid” (Prop. 114 S (2014-2015, 9). Sitatet knytter seg opp til den 

politiske koden, da det handler om å treffe kollektivt bindende beslutninger og om politisk 

autoritet. Vi kan lese at petroleumsvirksomheten skal fortsette å være en bærebjelke for den 

norske økonomien “i overskuelig fremtid”. Her knyttes kommunikasjonen opp mot styrer-

siden, da det politiske system treffer en beslutning på vegne av nasjonen. Samtidig treffes det 

ikke en konkret beslutning, da det ligger en dobbelthet i utsagnet. Vel vitende om at det 

eksisterer en kommunikasjon som omhandler utfasing av petroleumsutvinning i den norske 

debatten, kan det ikke uttrykkes at petroleumsvirksomheten skal fortsette i all fremtid. Ved å 

kommunisere at det skal skje “i overskuelig fremtid”, kommuniseres det i stedet at 

petroleumsutvinningen skal stanses når tiden er moden til det. Kommunikasjonen knytter seg 

dermed til styrer-siden i den binære koden, da det treffes en beslutning om å ikke ta en 

beslutning i nærmeste fremtid. I den samme proposisjonen kommuniseres det videre innenfor 

den politiske koden, når det står skrevet følgende.  

             

“Regjeringen vil holde et forutsigbart og høyt tempo når det gjelder å tildele nye 

områder for petroleumsaktivitet, både i nummererte konsesjonsrunder og i tildeling i 

forhåndsdefinerte områder (TFO). Å gjøre store, nye funn regelmessig vil være 

avgjørende for nivået på produksjon og verdiskaping.” (Prop. 114 S (2014-2015), 11) 

 

Her knyttes kommunikasjonen også opp mot den positive siden av den politiske koden. I 

utdraget fremlegges det at Solberg-regjeringen ønsker et forutsigbart og høyt tempo i å gjøre 

nye funn, og at de er opptatt av å opprettholde aktivitetsnivået i petroleumsvirksomheten. Det 

inntas dermed en posisjon som maktoverlegen og politisk autoritær, ettersom det tas en politisk 

beslutning om å tildele nye områder for petroleumsaktivitet. Dette er en kollektivt bindende 

beslutning for Norges petroleumspolitikk, da denne proposisjonen førte til et stortingsvedtak. 

Som følge av at denne beslutningen er politisk, opererer det politiske funksjonssystemet her 

innenfor sin egen autopoiesis og utfører dermed sin grunnleggende funksjon. I utdraget kan vi 

derfor iaktta at kommunikasjonen knytter seg til styrer-siden, siden det utøves makt over 

petroleumsaktivitetene. Kommunikasjonen i de to ovenstående utdragene viser i disse 

iakttakelsene at det politiske system styrer i petroleumspolitikken, fordi det treffer kollektivt 
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bindende beslutninger. 

Norges klimapolitikk – hvem styrer?  

Som beskrevet i avsnittet over iakttas Solberg-regjeringen å kommunisere gjennom styrer-siden 

av den politiske binære koden når det kommuniseres om Norges petroleumspolitikk. Innenfor 

klimapolitikken er tilfellet dog det motsatte. Her kan det iakttas at eksterne faktorer påvirker 

politikken, og derfor fremstår som styrende for regjeringens iverksettelse av klimatiltak. I 

meldingen til Stortinget Ny utslippsforpliktelse for 2030 – en felles løsning med EU fra 2015, 

orienterte regjeringen Stortinget om klimaforpliktelsene Norge har som et EØS-land.  

 

“Regjeringen mener at Norges utslippsforpliktelse i den nye klimaavtalen må reflektere 

vår nære tilknytning til EU på klimaområdet. EU har satt seg et mål om å redusere 

utslippene i 2030 med minst 40 prosent sammenlignet med 1990. Dette gir en 

utslippsbane i tråd med togradersmålet. Norges målsetting skal være minst like ambisiøs 

som EUs.” (Meld. St. 13 (2014-2015), 14) 

 

I utdraget fra meldingen til Stortinget kommuniseres det om aktiviteter og faktorer som leder 

opp til beslutninger i  klimapolitikken. I tillegg kommuniseres det om hvem som er 

maktoverlegen i det politiske system. EUs mål på klimaområdet er styrende for de politiske 

beslutningene om å innføre klimatiltak i Norge, da det kommuniseres om at forpliktelsene “må 

reflektere” tilknytningen til EU. Når det tas beslutninger om Norges klimapolitikk er 

regjeringen derfor nødt til å ta hensyn til EUs mål. På den måten utøver EUs klimamål makt 

over statens klimapolitikk, og er styrende over regjeringens beslutninger. Denne politiske 

kommunikasjonen setter dermed staten som maktunderlegen, da det er andre aktiviteter og 

faktorer som styrer de kollektivt bindende beslutningene som tas om klimatiltak.  

 

Eksterne aktiviteter og faktorer fremsto også som styrende for Norges klimapolitikk da 

statsminister Erna Solberg nylig skrev et innlegg i Dagens Næringsliv. Her omtalte Solberg 

veien videre for regjeringens klimapolitikk som følge av forpliktelsene som medførte med 

ratifikasjonen av Parisavtalen.  

 

“Parisavtalen er et viktig vendepunkt i kampen mot farlige klimaendringer. Dette vil   
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forandre Norge. [...] Våren 2015 fikk regjeringen Stortingets tilslutning til Norges 

klimaforpliktelse etter Parisavtalen. Vi tar sikte på at forpliktelsen skal gjennomføres 

sammen med EU. Forpliktelsen innebærer en økt ambisjon for klimaet og en betydelig 

større endring av klimapolitikken enn det mange tror.” (Solberg 2017, 3) 

 

Her kommuniseres det også i den politiske koden, hvor kommunikasjonen knytter seg til den 

negative verdien, da det politiske funksjonssystemet ikke tar beslutninger basert på egne 

premisser. I stedet er det Parisavtalen som setter premissene for de kollektivt bindende 

beslutningene om å redusere norske klimagassutslipp. Solberg uttaler også at de forpliktelsene 

som denne avtalen medfører skal gjennomføres sammen med EU. Dette tilsier at styringen 

ligger et annet sted enn hos den norske regjeringen. Når retten til å bestemme over disse 

forpliktelsene frafaller, fremstår staten derfor som maktunderlegen i kommunikasjonen. 

Faktorer som Parisavtalen og EU blir dermed styrende for beslutningene som blir tatt innenfor 

det politiske funksjonssystemet. 

Oppsummering av den politiske koden 

Iakttakelsene i diskursanalysen om at olje- og gassdiskursen var hegemonisk overfor 

klimadiskursen, har i denne analysen blitt iakttatt med et Luhmanniansk perspektiv. I 

kodifiseringsanalysen av den politiske koden ble et tilsvarende poeng iakttatt. Gjennom 

iakttakelser av kommunikasjonen som omhandlet petroleumspolitikken kom det frem at staten 

selv er styrende for en aktiv petroleumspolitikk. Her treffer det politiske funksjonssystemet 

kollektivt bindende beslutninger for Norges petroleumspolitikk, i det beslutningene i 

proposisjonen til Stortinget blir vedtatt. Iakttakelsene av kommunikasjonene som vedrører 

klimapolitikken viste derimot at globale faktorer som EUs klimamål og Parisavtalen setter 

premissene for statens beslutninger. Staten blir dermed styrt, da andre faktorer er styrende for 

beslutningene som tas i det politiske funksjonssystemet. De kollektivt bindende beslutningene 

som treffes innen petroleumspolitikken er dermed styrt av staten, mens beslutningene innen 

klimapolitikken blir styrt av globale faktorer. 

DEN ØKONOMISKE KODEN 

Kommunikasjonene som vedrører problemfeltet kan også iakttas gjennom det økonomiske 

funksjonssystemet, som konstitueres av koden betale/ikke-betale. Luhmanns iakttakelser av 
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denne binære koden er beskrevet i avhandlingens analysestrategi. Den økonomiske koden vil i 

de videre avsnittene benyttes til å iaktta to temaer hvor kommunikasjonen først omhandler 

hvorvidt petroleumsvirksomheten finansierer Norge, etterfulgt av kommunikasjoner hvor 

klimapolitikken blir satt i et økonomisk perspektiv. Her iakttas kommunikasjonene som 

vedrører hvorvidt klimapolitikken overhodet kan betale seg i situasjoner hvor penger og profitt 

opptrer. Ved gjennomlesningen av det empiriske materialet skiller kommunikasjonen fra 

petroleumsvirksomheten og interesseorganisasjoner innenfor klima seg ut på dette området. 

Disse kommunikasjonenes tilknytning til den økonomiske koden vil derfor iakttas videre i 

analysen. 

Petroleumsvirksomheten finansierer landet 

Hvorvidt petroleumsvirksomheten bidrar til å finansiere landet, er det ikke noe tvil om. Det 

finnes dog et diskusjonsemne i den norske debatten som omhandler hvorvidt oljefeltene på 

norsk sokkel er lønnsomme i dag, når det kommuniseres innenfor den økonomiske koden. 

Landsforeningen Norsk olje og gass er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon som ivaretar 

petroleumsvirksomhetens interesser. I 2014 publiserte de et debattinnlegg på sine hjemmesider 

om dette temaet.  

 

“I Nordsjøen har vi mange felt som har produsert olje og gass i flere tiår. De feltene er 

der ute, og det ville vært en umusikalsk øvelse å ikke sørge for at vi som samfunn fikk 

mest mulig tilbake fra de store investeringene vi har lagt ned i dem. Derfor driver vi 

med forskning knyttet til økt utvinning. Det er ikke bare et godt prinsipp, det er et 

bærende prinsipp. Og en kan være fristet til å karakterisere forslag om å stanse den 

aktiviteten som uforsvarlig. Vi gjør feltene grønnere, tryggere og henter opp mer 

ressurser – det er god samfunnsøkonomi.” (Norsk olje og gass 2014a) 

 

Kommunikasjonen i sitatet er økonomisk, da det handler om innsamling av inntekter til 

samfunnet fra store investeringer. I kommunikasjonen kan det iakttas at det vil være økonomisk 

uforsvarlig å stanse utvinningen av feltene i Nordsjøen, ettersom det hentes opp ressurser i form 

av inntekter. Kommunikasjonen tilknytter seg således den positive verdien i den binære koden, 

da fortsatt petroleumsutvinning i disse feltene vil betale seg for samfunnet. Det handler dog 

ikke kun om å utvinne olje fra feltene. Ifølge Luhmann må disse aktivitetene kunne uttrykkes 
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økonomisk for at det skal være snakk om en økonomisk kommunikasjon (Luhmann 1989, 51). 

Når det dermed kommuniseres om at utvinning av petroleum fra Nordsjøen er et “bærende 

prinsipp”, og at utvinningen bidrar til “god samfunnsøkonomi”, kommuniseres det i språket 

penger ved at det skaper spesifikke inntekter til staten.  

 

Dette temaet dukket også opp da Bellona, en norsk uavhengig ideell klimastiftelse, uttalte seg 

om åpningen av nye utvinningsområder av olje og gass i Norge. Dagens Næringsliv skrev i 

2015 en artikkel om oljestriden i Norge, i forbindelse med at det eksisterte ulike meninger om 

økt oljeleting ved iskantene i Barentshavet. Her uttalte petroleumsrådgiveren i Bellona, Silje 

Lundberg seg om denne saken: “Hensynet til økonomi, klima, natur og all fornuft tilsier at vi 

ikke åpner disse ulønnsomme og sårbare områdene [...] Disse områdene er ikke lønnsomme i 

dag” (Tromsø 2015, 22). Lundberg kommuniserer her innenfor den negative verdien i den 

økonomiske koden, ettersom hun uttaler seg om at utvinningsområdene ikke er lønnsomme for 

Norge. Kommunikasjonen retter seg mot dagens situasjon når hun uttaler at “områdene er ikke 

lønnsomme i dag”. Mulighetene for at økt utvinning og åpning av nye områder vil betale seg 

for Norge er derfor, ifølge Lundberg, lite sannsynlig. Dette betyr at Bellonas kommunikasjon 

står i et motstridende forhold til Norsk olje og gass sin kommunikasjon. I spørsmålet om 

hvorvidt åpning av norske oljefelt er lønnsomt, eksisterer det derfor en økonomisk konflikt 

basert på om dette vil betale seg for landet eller ei. 

 

Det kommuniseres ikke bare om hvorvidt petroleumsfeltene er lønnsomme i nåtiden. Som vi 

kunne se i diskursanalysen, er også fremtidens lønnsomhet et aspekt som spiller inn i debatten 

om petroleumsutvinning. Innenfor den økonomiske koden kan det derfor iakttas om det 

kommuniseres om at fortsatt petroleumsutvinning vil betale seg eller ei. På nettsidene til Norsk 

olje og gass kan vi lese om dette temaet når faktasidene som vedrører petroleumsvirksomheten 

introduseres.  

 

“I over 40 år har olje- og gassaktiviteten på sokkelen vært motoren i norsk økonomi, og 

dannet  grunnlaget for utviklingen av velferdsstaten. Fremdeles ligger over 60 prosent 

av ressursene under havbunnen, en fjerdedel er ikke funnet ennå. Dette gir enorme 

muligheter for det norske samfunnet. Olje og gass vil også i fremtiden være en viktig 

bærebjelke i det norske samfunnet.” (Norsk olje og gass 2017) 
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I utdraget ovenfor kommuniseres det i den økonomiske koden, da det kommuniseres om en 

situasjon hvor penger opptrer i form av at petroleumsvirksomheten har vært “motoren i norsk 

økonomi”. Her vurderes utelukkende forhold om hvorvidt petroleumsaktiviteten kan betale seg 

som vesentlige, og det økonomiske funksjonssystemet opererer derfor kun innenfor sin egen 

autopoiesis og operativ lukning. Det legges dermed vekt på de økonomiske fordelene og 

mulighetene som fortsatt petroleumsutvinning vil bringe til samfunnet. Når det kommuniseres 

om at petroleumsvirksomheten “vil også i fremtiden være en viktig bærebjelke i det norske 

samfunnet”, tilknyttes den positive siden av den økonomiske koden. Å fortsette med 

petroleumsutvinning, blant annet som følge av de enorme ressursmulighetene som ligger under 

havbunnen, vil dermed betale seg for det norske samfunnet.  

 

Kommunikasjonen omkring hvorvidt petroleumsvirksomheten er en fremtidig bærebjelke for 

den norske økonomien knytter seg også til den negative verdien i den binære økonomiske 

koden. Klimastiftelsen Bellona mener at petroleumsvirksomheten ikke vil betale seg i 

fremtiden, fordi virksomheten står overfor en krise hvor etterspørselen synker. I en artikkel 

publisert på deres hjemmeside uttalte stifteren av Bellona, Frederic Hauge, seg om dette. 

 

“Oljemarkedet står overfor kriser både på etterspørsel- og leveringssiden. Etterspørselen 

synker etter hvert som sol, vind og batterier tar over energimarkedet, samtidig som biler, 

busser og båter blir elektriske. På den andre siden produserer USA svært billig 

skiferolje. Til sammen kan dette føre til at investorene trekker seg ut av oljenæringen. 

Det blir en dødsspiral for oljen.” (Viseth 2017) 

 

Kommunikasjonen knytter seg her til den negative siden av den økonomiske koden ettersom 

nye energitilbud og økende konkurranse, ifølge Hauge, vil føre til at investorer trekker seg ut 

av næringen. I sitatet uttaler Hauge at nye næringer og endringer i energimarkedet gjør at 

etterspørselen etter norsk olje vil synke, og fører til “en dødsspiral for oljen”, og dermed også 

for norsk økonomi. Det eksisterer således en konflikt om ressursmulighetene Norge har faktisk 

er en økonomisk fordel for landet eller ikke. Den økonomiske kommunikasjonen om 

petroleumsvirksomhetens lønnsomhet er dermed ikke enstemt, da den tilknyttes begge verdiene 

i koden. Mens petroleumsvirksomheten på den ene siden kommuniserer ut fra den positive 
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verdien, iakttar interesseorganisasjonene innenfor klima på den andre siden at fortsatt 

petroleumsutvinning ikke kan betale seg for Norge. 

Kan klimatiltak betale seg? 

Diskusjonen om å kutte i petroleumsvirksomheten er bunnet i klimatrusselens eksistens, og om 

Norge som følge av denne trusselen skal iverksette klimatiltak. Ved å iaktta den økonomiske 

kommunikasjonen som vedrører klimadebatten, vil det i de neste avsnittene diskuteres om 

hvorvidt klimatiltak og en omstilling til et lavutslippssamfunn kan betale seg for Norge. I 2014 

la FNs klimapanel frem en rapport hvor det ble konkludert med at nivået på klimagassene aldri 

har vært høyere, og at klimaendringene er menneskeskapte. I den forbindelsen uttale Frederic 

Hauge i klimastiftelsen Bellona seg i et intervju med Nationen om Norges innsats i omstillingen 

til et lavutslippssamfunn: “Vi blir verken fattige eller arbeidsledige i overgangen til et 

lavutslippssamfunn” (Nationen 2014, 9). Her kommuniseres det i det økonomiske koden, da 

faktorer som fattigdom og arbeidsledighet er noe som vil påvirke den norske økonomien. 

Dersom overgangen til et lavutslippssamfunn hadde ført til at Norge ble fattige eller 

arbeidsledige, ville en slik omstilling ikke betalt seg ut fra et økonomisk perspektiv. I sitatet 

vendes dermed spørsmålet litt på hodet. I stedet for at det kommuniseres eksplisitt om at et 

lavutslippssamfunn vil betale seg, handler det om at omstillingen til et lavutslippssamfunn vil 

ikke ikke-betale seg. Ergo kommuniseres det at en slik omstilling vil betale seg, fordi Norge 

fortsatt vil ha mulighet til å betale for handlingene som dette medfører. 

 

I en rapport utarbeidet av blant annet Norsk olje og gass, kommuniseres det også om dette 

temaet. Her knytter kommunikasjonen seg dog til den negative siden av den den binære koden. 

Rapporten Klima - norsk sokkel i endring omhandler fremtidsmuligheter for 

petroleumsvirksomheten i Norge, og hvordan denne virksomheten kan arbeide med å redusere 

klimautslippene. Under temaet Norsk sokkel i endring står det skrevet følgende: “Dersom Norge 

ikke opprettholder produksjonen, vil inntektene, verdiskapingen, kompetansen og 

arbeidsplassene som næringen gir bli mindre, noe som igjen påvirker mulighetene for å 

opprettholde velferden” (KonKraft 2016, 12). I utdraget kommuniseres det innenfor det 

økonomiske funksjonssystem når det påpekes at det straffer seg økonomisk for Norge å ikke 

opprettholde petroleumsvirksomheten. Faktorer som står på spill, og som tilsier at dette vil 

straffe seg økonomisk er “inntekter, verdiskaping, kompetanse og arbeidsplasser”. Det betaler 
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seg derfor ikke i et økonomisk velferdsperspektiv å avslutte produksjonen av olje og gass. Det 

kan dermed iakttas at det eksisterer et argument fra petroleumsvirksomhetens side som tilsier 

at en omstilling til et lavutslippssamfunn ikke vil betale seg, men heller ødelegge for de 

økonomiske fordelene Norge har i dag.  

 

I klimadebatten dreier dermed noe av den økonomiske kommunikasjonen seg om hvorvidt 

omstillingen til et lavutslippssamfunn i det hele tatt kan betale seg for det norske samfunnet. Et 

annet tema det kommuniseres om i klimadebatten er rettet mot fremtiden. Her handler det 

således om det vil være økonomisk gunstig å vente med å iverksette klimatiltak, eller om det 

heller vil betale seg å sette i gang nå. I 2014 skrev daglig leder i Bellona, Nils Bøhmer, en 

kronikk om dette temaet. Her oppfordret han staten til å stanse petroleumsutvinningen, og 

begynne å kutte klimagassutslipp umiddelbart.  

 

“Flere internasjonale klimaøkonomirapporter dokumenterer at verden må begynne å 

kutte klimagassutslipp nå. Det vil bli dyrere å vente. Norge og andre rike land må derfor 

gjøre enda mer for å kutte egne, hjemlige utslipp. For Norges del betyr det blant annet 

å satse massivt på fornybar energi, bruke energien mye smartere, og satse videre på 

fangst og lagring av CO2.” (Bøhmer 2014, 22) 

 

I kronikken tilknyttes kommunikasjonen den positive siden av den økonomiske koden. Å 

iverksette klimatiltak og kutte klimagassutslipp allerede nå vil betale seg for Norge, da “det vil 

bli dyrere å vente”. Det betyr også at det ligger en implikasjon i kommunikasjonen at det uansett 

skal kuttes klimagassutslipp, og ut fra et økonomisk perspektiv vil det være best å gjøre det med 

en gang. Her kommuniseres det dog ikke om at iverksettelser av klimatiltak vil generere 

inntekter til det norske samfunnet. Kommunikasjonen knytter seg likevel til den positive siden 

av den økonomiske koden, fordi utgiftene for landet vil bli større dersom det ventes med å 

iverksette klimatiltak. 

 

Dette synspunktet er dog ikke enstemmig i den økonomiske kommunikasjonen som omhandler 

temaet om hvorvidt det vil betale seg å iverksette klimatiltak umiddelbart. I 2016 skrev 

professor Hein Berdinesen ved Universitetet i Bergen en kronikk i Stavanger Aftenblad hvor 

han forsøkte å avsløre petroleumsvirksomhetens retorikk i klimadebatten. I denne kronikken 
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finner vi et sitat fra Karl Eirik Schjøtt Pedersen som er leder i Norsk olje og gass, hvor det 

oppfordres til å vente med å iverksette klimatiltak. 

 

“Norge har den reneste olje- og gassutvinningen i verden og bør være det siste landet i 

verden som stanser oljeutvinningen, fordi verden vil ha et økende energibehov i 

framtiden. Oljen bidrar til det norske velferdssamfunnet og vil fortsette å bidra til det 

norske velferdssamfunnet i fremtiden.” (Berdinesen 2016, 2) 

 

Kommunikasjonen i sitatet er økonomisk da det handler om at oljen bidrar til det norske 

velferdssamfunnet. Det vil ikke betale seg å innføre klimatiltak ved å stanse oljeutvinningen i 

Norge nå, fordi Norge “bør være det siste landet i verden som stanser oljeutvinningen”. I 

motsetning til sitatet til Bøhmer i forrige avsnitt, vil det derfor lønne seg å vente med å iverksette 

klimatiltak. Ut fra dette klimaperspektivet knytter kommunikasjonen seg dermed til den 

negative siden av den økonomiske koden, da det kommuniseres at det ikke vil være lønnsomt 

å stanse oljeutvinningen da energibehovet vil bli større i fremtiden. Det eksisterer dermed også 

uenigheter innenfor dette temaet. Mens interesseorganisasjonene innenfor klima iakttar 

klimatiltak som økonomisk lønnsomt, tilknytter petroleumsvirksomheten kommunikasjonen til 

den negative verdien i den økonomiske koden. I sitatet tilknyttes kommunikasjonen også den 

moralske koden, når det kommuniseres at “Norge har den reneste olje- og gassutvinningen i 

verden”. Dette poenget vil fremkomme i den neste analysen av den moralske 

kommunikasjonen. 

Oppsummering av den økonomiske koden 

I analysen av den økonomiske kommunikasjonen som vedrører problemfeltet, undersøkte vi 

først temaet som dreier seg om petroleumspolitikkens finansering av Norge. Her viste det seg 

at det eksisterer to motpoler som til enhver tid markerer kommunikasjonen ulikt. I sitatene fra 

petroleumsvirksomheten var det en tendens til at kommunikasjonen tilknyttet seg den positive 

siden av den økonomiske koden. Her vektla kommunikasjonen særlig at 

petroleumsvirksomheten genererer inntekter til samfunnet, og at den derfor er lønnsom. På den 

andre siden ble sitater fra interesseorganisasjoner innenfor klima iakttatt, hvor det fremkom at 

en fortsatt aktiv petroleumspolitikk ikke kan betale seg. Det ble her kommunisert om at det ikke 

vil være lønnsomt å investere i petroleumsvirksomheten, fordi etterspørselen etter petroleum er 



 80 

nedadgående. Det kan således iakttas en uoverensstemmelse i den økonomiske 

kommunikasjonen som vedrører petroleumspolitikkens lønnsomhet. 

 

En slik uoverensstemmelse ble også fremanalysert innenfor temaet som handler om hvorvidt 

iverksettelser av klimatiltak kan betale seg for det norske samfunnet. I sitatene fra 

interesseorganisasjoner innenfor klima knyttet kommunikasjonene seg til den positive siden av 

koden. Det økonomiske aspektet som ble vektlagt i disse kommunikasjonene dreide seg ikke 

om at klimatiltak nødvendigvis vil generere inntekter, men heller at utgiftene for staten vil bli 

større dersom klimatiltak ikke iverksettes. Her kom det dermed frem at en umiddelbar 

omstilling til et lavutslippssamfunn vil betale seg. Kommunikasjonene som knyttet seg til den 

negative siden av koden, fant vi i sitater fra petroleumsvirksomheten. Ifølge denne 

kommunikasjonen vil klimatiltak ikke betale seg, fordi det fører til en reduksjon av den norske 

petroleumsvirksomheten og vil dermed bety tap av inntekter til velferdssamfunnet.  

DEN MORALSKE KODEN 

Den moralske koden adskiller seg noe fra den politiske og den økonomiske koden, ettersom 

moral ifølge Luhmann ikke kan plasseres innenfor et system. I dette avsnittet vil vi derfor iaktta 

den moralske kommunikasjonen, gjennom kodene god/dårlig eller aktelse/forakt. Dette er 

nærmere beskrevet i analysestrategien. Det første temaet som vil bli iakttatt omhandler et 

perspektiv om at den norske petroleumsvirksomheten produserer den mest klimavennlige oljen 

i verden, og at produksjonen fyller verdens behov for denne typen energi. Videre vil spørsmålet 

om iverksettelser av klimatiltak iakttas gjennom en undersøkelse av om kommunikasjonen 

befinner seg innenfor den moralske koden, ved at den baserer seg på den universelle verdien 

om å sikre klodens fremtid. 

Den norske petroleumsvirksomheten redder verden 

I den norske debatten finnes det flere motstridende meninger om petroleumsvirksomhetens 

betydning, både nasjonalt og internasjonalt. Et gjennomgående perspektiv på norsk 

petroleumsproduksjon handler om hvorvidt det gjør en forskjell for verden at fossile 

energikilder kommer fra norsk sokkel. Her kommuniseres det ofte innenfor den moralske 

koden, hvor enkelte kommunikasjoner tilknytter seg den positive verdien i koden ved at det 

kommuniseres om at den norske petroleumsvirksomheten redder verden. Eldar Sætre, sjefen i 
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Statoil som er Norges største olje- og gasselskap, snakket blant annet om dette i et intervju med 

VG, i forbindelse med at Solberg-regjeringen åpnet opp nye områder for utredning. 

 

“Det er bra for klimaet og miljøet at olje- og gassproduksjonen kommer fra norsk 

sokkel, fordi den er så mye renere enn det andre produsenter av fossilt brensel klarer å 

levere. [...] Det er slik at verden trenger fossil energi i veldig mange år til, også innenfor 

2-graders scenarioer, og fordi vår produksjon av olje og gass er veldig mye renere enn 

det som produseres i resten av verden, så er det et godt miljøargument.” (Haugan 2016, 

4).  

 

I sitatet fra Statoil-sjefen er kommunikasjonen moralsk fordi olje- og gassproduksjon fra norsk 

sokkel iakttas som renere og dermed bedre enn andre alternativer. Kommunikasjonen knytter 

seg således til den positive verdien i koden, da norsk olje- og gassproduksjon iakttas å være bra 

for klimaet og miljøet i verden. Det kommuniseres dermed ut fra hva som er et godt 

miljøargument, og Statoils produksjon av olje og gass iakttas som god moral da det er med på 

å forsyne verden med fossil energi på en klimavennlig måte. Det kommuniseres derfor ut fra 

den universelle verdien som handler om å bevare verdens klima og miljø, og som sådan kan 

bidra til å redde verden. I denne kommunikasjonen brukes derfor et verdikriterie til å definere 

hva som er god moral, hvor det handler om hva som er det minst verste alternativet for 

produksjon av fossile energikilder. 

 

Interesseorganisasjoner innenfor klimaet har dog andre verdikriterier når det kommer til å 

definere hva som er god moral innenfor norsk petroleumsvirksomhet. Stifteren av Bellona, 

Frederic Hauge, skrev i 2014 et innlegg i VG hvor han oppfordret den daværende klima- og 

miljøministeren til å stå imot Norges petroleumsinteresser. Her skrev han blant annet om det 

internasjonale aspektet ved å stanse utvinningen av petroleum i Norge. 

 

“Når Bellona går imot åpning av nye felter i Lofoten og Barentshavet har dette både 

nasjonale og internasjonale perspektiver. Bellona mener at andre nasjoner må få nyte 

godt av velstandsøkningen dette kan gi. FNs klimapanel har også sagt at to tredeler av 

verdens kjente fossilressurser må ligge, men regjeringen vil ikke være med på denne 

dugnaden. ” (Hauge 2014, 24).  
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I sitatet tilknyttes kommunikasjonen den negative verdien av den moralske koden, da det ifølge 

Hauge ikke er moralsk riktig at det kun er Norge som skal få nyte godt av velstandsøkningen 

som petroleumsproduksjon gir. Dette fremstår som en forakt mot de som ønsker økt utvinning 

av norsk petroleum, ettersom dette kun kommer Norge til gode og ikke er med på å redde verden 

som sådan. Dette strider også mot den nasjonale verdien om å delta i dugnader for å gagne andre 

enn kun seg selv. Med denne uttalelsen kan det iakttas at Hauge ikke forventer en universell 

støtte, ettersom disse ressursene er tildelt Norge og utgjør en stor del av velferdsstatens 

finansiering. Både i sitatet fra Statoil-sjefen og i sitatet til Bellona-stifteren kommuniseres det 

dermed ut fra den samme universelle verdien om å gjøre det som er best for verden. Samtidig 

kommuniseres det ut fra ulike verdikriterier. Dette fører til forakt i kommunikasjonen, og kan 

bidra til å skape en konflikt mellom de som er involvert i debatten.  

 

Et annet perspektiv på at utvinning av norsk petroleum er en moralsk god handling går ut på at 

resten av verden, og spesielt fattige land, har behov for olje og gass. På sine hjemmesider 

utdyper Statoil selskapets holdninger til klimaendringer, noe som igjen knyttes opp mot 

selskapets drift. Under temasiden Klimaendringer står det blant annet skrevet om verdens behov 

for petroleum. 

 

“Verden vil være avhengig av olje og gass i flere tiår fremover, også innenfor et to-

graders scenario. Dette fordi energietterspørselen øker så kraftig. Produksjonen ved 

eksisterende oljefelter avtar med seks prosent per år, så det er presserende behov for nye 

felter bare for å dekke opp for produksjonsfallet.” (Statoil 2017)  

 

I dette utdraget kommuniseres det moralsk når petroleumsvirksomheten krediterer det faktum 

at de tar ansvar for etterspørselen etter olje og gass i verden. Kommunikasjonen knytter seg 

dermed til den positive siden av den moralske koden, ved at det kommuniseres om en universell 

verdi som handler om å redde verden. Verdikriteriet som denne kommunikasjonen baserer seg 

på går således ut på at produksjon av olje og gass er i tråd med etterspørselen, og er med på å 

redde verden. Dette er derfor en moralsk handling som baseres på en universell verdi. I utdraget 

kommer det også frem at produksjonen avtar ved de eksisterende oljefeltene, noe som tilsier at 

det også kommuniseres om aktelse for å åpne opp for nye felter. Åpning av nye felter blir 
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dermed avgjørende for å dekke verdens behov, og fremstår derfor som god moral i 

kommunikasjonen.  

  

Interesseorganisasjonene innenfor klima har dog et annet verdikriterie for å definere hva som 

er god moral i denne sammenhengen. Naturvernforbundet er Norges eldste 

interesseorganisasjon innenfor klima og arbeider spesielt med naturvern, klima, energi og 

samferdsel (Naturvernforbundet 2016). Under temasiden Klimaendringer på 

Naturvernforbundets nettsider står det skrevet at verden trues av olje, gass og kull. Denne 

kommunikasjonen står dermed i motsetning til Statoils argument om at verden er avhengig og 

kan reddes ved produksjon av olje og gass. 

 

“Vårt enorme forbruk av olje, kull og gass endrer klimaet på jorden. Dette truer 

mennesker og natur over hele verden. Heldigvis kan klimakrisen løses. Vi må rett og 

slett slutte å bruke olje, kull og gass [...] Dette må skje samtidig som vi blir flere 

mennesker på jorden og samtidig som millioner av mennesker kjemper for å komme seg 

ut av fattigdom.” (Naturvernforbundet 2014) 

 

I kommunikasjonen iakttas det gjennom den negative siden av den moralske koden. For å kunne 

gjennomføre klimatiltak og løse klimakrisen, uttaler Naturvernforbundet at Norge må slutte å 

bruke olje, gass og kull. Dette betyr at kommunikasjonen markerer utnyttelser av disse 

ressursene som en moralsk dårlig handling. Bruk av olje, kull og gass strider derfor mot 

interesseorganisasjonens verdikriterier i kommunikasjonen, da disse ressursene er med på å 

endre klimaet på jorden. Ved iakttakelse av denne kommunikasjonen som moralsk dårlig 

foraktes dermed Solberg-regjeringens og petroleumsvirksomhetens handlinger om å utvinne 

olje, gass og kull. Det kan således iakttas at kommunikasjonene innenfor dette temaet deler den 

samme universelle verdien om å redde verden, men at det eksisterer ulike verdikriterier for hva 

som er den beste løsningen. Det oppstår derfor en konflikt om hvorvidt energiforsyning fra olje 

og gass er den beste løsningen for verden. De moralske implikasjonene som oppstår i 

kommunikasjonen tyder på at verdikriteriene til de ulike kommunikatørene gjensidig forakter 

hverandre. 
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Klimatiltak sikrer klodens fremtid 

Etter at klimatrusselen ble vitenskapelig bevist, oppsto en konsensus i den norske debatten om 

at iverksettelser av klimatiltak er viktig for å sikre klodens fremtid. Kommunikasjonene 

innenfor dette temaet tilknyttes derfor den positive verdien av den moralske koden, da å sikre 

klodens fremtid iakttas som en universell verdi. Likevel kan det innenfor den moralske 

kommunikasjonen iakttas at verdikriteriene som ligger til grunn for å iverksette klimatiltak 

iakttas forskjellig. Den tidligere lederen av Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, ble i 2016 

intervjuet om interesseorganisasjonens syn på hvordan Norge skal klare å nå målene i 

Parisavtalen. Her kommuniserer Haltbrekken om regjeringens retorikk i deres argumentasjon 

for en ny konsesjonsrunde på norsk sokkel. 

 

“De to største utslippskildene i Norge er biltrafikk og olje- og gassproduksjon. Når vi 

vet at minst tre fjerdedeler av de oppdagede fossile ressursene (kull, olje og gass) må 

bli liggende for at vi skal klare å nå Parisavtalen, og unngå katastrofale klimaendringer, 

så er det uunngåelig å diskutere det. Da er det helt feil fra regjeringa å utlyse en ny 

konsesjonsrunde på norsk sokkel. Regjeringa prøver å gi det hele en grønn innpakning, 

ved å si at vi produserer den mest miljøvennlige oljen. Det er som å si om norsk 

våpeneksport at «våre våpen dreper mest humant».” (Vogl 2016, 20) 

 

Kommunikasjonen i sitatet er moralsk når det iakttas ut fra den universelle verdien om å unngå 

katastrofale klimaendringer og dermed sikre klodens fremtid. Den positive verdien i den 

moralske koden tilknyttes derfor i kommunikasjonen, da det iakttas å være god moral å 

iverksette tiltak som bidrar til å nå målene i Parisavtalen. Verdikriteriet som legges til grunn i 

kommunikasjonen er at norsk olje- og gassproduksjon står i veien for å oppnå målene i 

Parisavtalen, og dermed må stanses for å unngå katastrofale klimaendringer. De som ønsker å 

fortsette med petroleumsproduksjon foraktes således i sitatet, da de strider mot både den 

universelle verdien og Naturvernsforbundets verdikriterier. I tillegg foraktes de som innehar 

synspunktet om at Norge produserer den mest miljøvennlige oljen. 

 

Petroleumsvirksomheten kommuniserer også ut fra den universelle verdien om å sikre klodens 

fremtid gjennom en klimaløsning. Her kommuniseres det dog ut fra et annet verdikriterie som 

anses som moralsk riktig for å oppnå dette. I 2014 skrev Norsk olje og gass et motsvar til 
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Bellonas kronikk om at Norge bør bli petroleumsfritt. Innlegget handlet blant annet om at Norge 

ikke kan oppnå en klimaløsning uten fossile energikilder. 

 

“Bruk av fossile energikilder bidrar til en stor del av klimagassutslippene. Likevel er 

naturgassens og oljens tid langt fra forbi. Det kan se ut som et paradoks, men fossile 

kilder er også en del av klimaløsningen.  Petroleumsnæringen har slett ikke noe ønske 

om å være en bremsekloss.” (Norsk olje og gass 2014b) 

 

Kommunikasjonen i sitatet iakttas som moralsk, da det iakttas ut fra en universell verdi om å få 

til en klimaløsning. Den positive verdien i koden tilknyttes, da fossile kilder iakttas som en del 

av klimaløsningen, og det er dermed god moral å fortsette å produsere denne typen energi. I 

motsetning til Naturvernforbundet som iakttar at olje, gass og kull står i veien for å nå målene 

i Parisavtalen, inkluderer petroleumsvirksomheten fossile energikilder som en del av 

klimaløsningen. Det betyr at det iakttas ut fra et annet verdikriterie for å avgjøre hva som er 

moralsk riktig å gjøre i situasjonen. Norsk olje og gass kommuniserer dermed ut fra et kriterie 

som støtter deres interesser. Samtidig oppstår det moralske implikasjoner, og en mulig konflikt, 

da dette verdikriteriet foraktes av andre kommunikasjoner som deler den samme universelle 

verdien.  

Oppsummering av den moralske koden 

Den moralske kommunikasjonen som eksisterer i den norske debatten om 

petroleumsvirksomheten og klimatiltak, kan dermed grovt sett deles inn i to temaer: Hvorvidt 

petroleumsvirksomheten redder verden, og at klimatiltak sikrer klodens fremtid. Innenfor det 

første temaet ble det kommunisert ut fra den universelle verdien som handler om å føre en 

petroleumspolitikk som gagner verden på best mulig måte. I sitatene fra 

petroleumsvirksomheten kom det frem at det iakttas som god moral å utvinne olje fra norsk 

sokkel, fordi den er renere og mer klimavennlig enn andre alternativer. I tillegg ble 

kommunikasjonen tilknyttet den positive verdien i koden når det ble kommunisert om at en 

aktiv petroleumspolitikk oppfyller verdens energibehov. Dette verdikriteriet var dog ikke 

sammenfallende med kriteriene som lå til grunn i sitatene til interesseorganisasjonene innenfor 

klima. Her ble kommunikasjonen knyttet til den negative verdien av koden, og disse 

verdikriteriene ble foraktet. Iakttakelsene her gikk ut på at det er dårlig moral av Norge å 
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produsere petroleum, både fordi andre land har større behov for inntektene og velstanden det 

skaper, og fordi det er med på å forverre klimakrisen. Det oppstår dermed en moralsk konflikt 

mellom petroleumsvirksomhetens kommunikasjon og interesseorganisasjonene innenfor klima, 

da verdikriteriene det kommuniseres ut fra gjensidig foraktes. 

 

I kommunikasjonen som omhandlet klimatiltak var det en konsensus om at det er god moral å 

iverksette klimatiltak, slik at klodens fremtid kan sikres. Både interesseorganisasjonene 

innenfor klima og petroleumsvirksomheten kommuniserer derfor her ut fra denne samme 

universelle verdien. Her kunne vi dog også iaktta at det kommuniseres ut fra forskjellige 

verdikriterier. Petroleumsvirksomheten iakttar seg selv som en del av klimaløsningen, og 

kommuniserer ut fra den positive verdien i koden ved å iaktta petroleumsproduksjon som god 

moral. I sitatene fra interesseorganisasjonene innenfor klima ble det også kommunisert ut fra 

hva som iakttas som god moral. Her ble blant annet stans av petroleumsproduksjon nevnt som 

det moralsk riktige å gjøre for å oppnå den universelle verdien om å sikre klodens fremtid. 

Verdikriteriene i analysen strider derfor mot hverandre, selv om den universelle verdien ligger 

til grunn i alle kommunikasjonene. Det oppstår dermed en moralsk konflikt mellom 

kommunikasjonene hos petroleumsvirksomheten og interesseorganisasjonene innenfor klima, 

da sistnevnte forakter både petroleumsvirksomhetens og Solberg-regjeringens synspunkter og 

handlinger. 

SAMMENFATNING OG VIDEREFØRING AV 

KODIFISERINGSANALYSEN 

I kodifiseringsanalysen har vi forsøkt å besvare avhandlingens andre underspørsmål, hvor 

iakttakelsene av Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon har blitt analysert 

gjennom tre av Luhmanns binære koder. I dette avsnittet vil formålet derfor være å sammenfatte 

de analytiske poengene fra kodifiseringsanalysen slik at iakttakelsene kan videreføres til 

avhandlingens avsluttende diskusjon. Det følgende avsnittet vil befinne seg mer på førsteorden 

enn selve analysen, da vi også vil inndra egne iakttakelser av poengene fra analysen.  

 

Innenfor det aktuelle problemfeltet legger politiske beslutninger grunnlaget for 

kommunikasjonene som oppstår. I analysen ble derfor kommunikasjonen innenfor det politiske 
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funksjonssystemet konstituerende for både den økonomiske og den moralske 

kommunikasjonen. Beslutninger om petroleumsproduksjon og innføring av klimatiltak er 

kollektivt bindende beslutninger, som kommunikasjonene innenfor de to funksjonssystemene 

derfor må rette seg etter. Dette fører til at de som kommuniserer innenfor den økonomiske og 

den moralske koden er nødt til å forholde seg til statens og regjeringens kommunikasjoner når 

de iakttar temaene innenfor problemfeltet. 

 

Kodifiseringsanalysen har vist at det eksisterer uoverensstemmelser og konflikter innad i den 

økonomiske og den moralske kommunikasjonen, men det eksisterer også konflikter mellom 

dem. Dette kommer blant annet frem når petroleumsvirksomheten markerer den positive siden 

av den økonomiske koden når det kommuniseres om mer utvinning av petroleum. I den 

moralske kommunikasjonen markeres derimot den negative siden av koden når dette temaet 

belyses i interesseorganisasjonene innenfor klima sine kommunikasjoner. Dette viser at 

interesseorganisasjonene innenfor klima moralsk forakter de som mener at Norge skal utvinne 

mer petroleum, mens virksomhetene i næringen ser det som økonomisk lønnsomt for landet.  

 

Gjennom kodifiseringsanalysen viste det seg dermed at det kan oppstå konflikter når det 

kommuniseres gjennom ulike binære koder. Disse konfliktene kan bidra til å synliggjøre 

relasjonene mellom kommunikasjonene i problemfeltet. Styrken ved Luhmanns systemteori 

ligger i at han kun iakttar kommunikasjoner, og ser bort fra aktantene i kommunikasjonene. 

Dette er dog samtidig det som utgjør svakheten ved denne teorien. Løsningen på dette i 

kodifiseringsanalysen har dermed vært å kikke på relasjonene mellom kommunikasjonene, 

fremfor selve aktantene. For å kunne sette disse relasjonene og konfliktene i sammenheng med 

hverandre, vil vi i den neste delen av avhandlingen foreta en diskusjon med utgangspunkt i 

aktantmodellen. Her vil vi videreføre disse relasjonene og konfliktene, når vi skal undersøke de 

ulike fortellingene som skapes om Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. 
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6. Diskusjon 

I denne avsluttende diskusjonen vil aktantmodellen til Algirdas Julien Greimas benyttes til å 

besvare den overordnede problemformuleringen: Hvordan italesettes Norge som en olje- og 

gassproduserende klimanasjon av forskjellige aktanter, og hvilke konflikter vil oppstå mellom 

aktantene dersom italesettelsene avviker fra hverandre? Den kommende diskusjonen vil derfor 

baseres på empirien som har blitt brukt i de to foregående analysene. På bakgrunn av 

problemfeltet og de to første analysene har vi identifisert tre fortellinger som omhandler Norge 

som en olje- og gassproduserende klimanasjon, og hvor den utløsende faktoren for samtlige av 

fortellingene er Parisavtalen. De tre fortellingene har vi valgt å betegne som “fortellingen om 

Norge som en klimavennlig olje- og gassnasjon”, “fortellingen om Norges opprettholdelse av 

velferdsstaten” og “fortellingen om Norges mulighet til å bli en klimanasjon”. Disse 

fortellingene vil synliggjøre aktantene som er involvert i de ulike prosjektene, og relasjonene 

som eksisterer mellom dem. På den måten vil fortellingene vise hvilke konflikter som eksisterer 

på bakgrunn av ulike italesettelser av Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon. 

FORTELLINGEN OM NORGE SOM EN KLIMAVENNLIG OLJE- 

OG GASSNASJON 

I Solberg-regjeringens fortelling kommer det frem at noe av det første de gjorde var å innta en 

fremtredende rolle i forhandlingene rundt Parisavtalen. De skapte dermed et prosjekt for seg 

selv; å gjøre Norge om til en klimavennlig olje- og gassnasjon, fremfor en olje- og 

gassproduserende klimanasjon. Dette prosjektet blir fortellingens objekt som forsøkes oppnådd, 

og inngår i prosjektaksens relasjon mellom subjektet og objektet. Prosjektets eksistens fremkom 

i diskursanalysen hvor Parisavtalen ble fremanalysert som en dislokasjon, og olje- og 

gassdiskursen inntok en hegemonisert posisjon overfor klimadiskursen i kommunikasjonen. I 

tillegg ble petroleumsutvinningen legitimert, da det ble uttalt at det foregår på en klimavennlig 

måte. Selv om prosjektet bygger på et paradoks, forteller Solberg-regjeringen dermed at det er 

mulig å gjennomføre. I denne fortellingen har Solberg-regjeringen derfor selv inntatt 

hovedrollen og er subjektet i fortellingen, som den eneste aktanten som har mulighet til å 

gjennomføre prosjektet og oppnå objektet.  
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Prosjektet til Solberg-regjeringen muliggjøres ved at deres politiske beslutninger legger til rette 

for det. I kodifiseringsanalysen av den politiske koden viste det seg at beslutninger som knytter 

seg til å bevare Norges posisjon som en olje- og gassnasjon var styrt av regjeringens politikk. I 

motsetning til beslutningene knyttet til petroleumspolitikken, var klimapolitiske beslutninger 

avhengige av internasjonale forpliktelser og dermed styrt av eksterne faktorer. For at Solberg-

regjeringen skal kunne oppnå prosjektet i fortellingen må derfor de politiske beslutningene 

legge til rette for at det skal være mulig. Regjeringens politikk er dermed avsenderen av objektet 

som kan overføre prosjektet til mottakeren i kommunikasjonsaksen. I fortellingen kommer det 

frem at regjeringens politikk vil legge til rette for at Norge skal gjøres om til en klimavennlig 

olje- og gassnasjon. Dette mener Solberg-regjeringen vil føre til at nasjonen Norge fortsatt vil 

motta inntekter fra petroleumsvirksomheten, og dermed opprettholde velferdsstatens eksistens. 

Samtidig sier fortellingen at prosjektet vil gagne nasjonen Norge ved at landet får internasjonal 

anerkjennelse som klimavennlige. Som følge av at det eksisterer et stort fokus i verden på 

nettopp dette, mottar nasjonen Norge en status som klimavennlig, samtidig som at 

petroleumsutvinningen legitimeres. I fortellingen er dermed nasjonen Norge mottakeren som 

får en fordel dersom prosjektet lykkes, ved at en omgjøring til en klimavennlig olje- og 

gassnasjon vil bidra til å bekjempe klimaendringer. En fullførelse av subjektets prosjekt vil 

derfor gagne mottakeren. Solberg-regjeringen inntar således en posisjon som en helt i 

fortellingen, da de forsøker å redde hele nasjonen Norge gjennom sitt prosjekt.  

 

I fortellingen om Solberg-regjeringens prosjekt finnes det både medhjelpere og motstandere. 

Den aktanten som forsøker å hjelpe Solberg-regjeringen med å oppnå sitt mål og fullføre 

prosjektet iakttas i fortellingen å være petroleumsvirksomheten. På den ene siden støtter 

petroleumsvirksomheten opp om den klimavennlige delen av prosjektet, ved at den utvinner 

den reneste petroleumen og godtar strenge restriksjoner i form av kvoteplikter og CO2-avgifter. 

På den andre siden inntar petroleumsvirksomheten en støttende relasjon til Solberg-regjeringen 

og dens prosjekt, ved at den opprettholder velferdsstaten og Norges posisjon som en olje- og 

gassnasjon. 

 

Motstanderne i fortellingen er aktanter som forsøker å forhindre oppnåelsen av Solberg-

regjeringens prosjekt. Dette er derfor enten aktanter som ønsker å forhindre at Norge skal være 

klimavennlig, eller aktanter som ønsker at Norge ikke skal fortsette med petroleumsutvinning 
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og beholde posisjonen som en olje- og gassnasjon. I fortellingen nevnes ingen aktanter som 

ønsker å forhindre at Norge skal være klimavennlig. Likevel finnes det aktanter som forsøker å 

forhindre prosjektets andre del. Selv om det ikke nevnes eksplisitt i fortellingen som Solberg-

regjeringen forteller, vil for eksempel interesseorganisasjoner innenfor klima være en aktant 

som står i veien for prosjektets oppnåelse. I fortellingen ønsker denne aktanten å forhindre at 

Norge skal bli en klimavennlig olje- og gassnasjon, fordi den ønsker å stanse 

petroleumsutvinningen. I konfliktaksen kan det dermed iakttas en konflikt mellom 

interesseorganisasjoner innenfor klima på den ene siden som forsøker å vanskeliggjøre 

fullførelsen av prosjektet, og Solberg-regjeringen og petroleumsvirksomheten på den andre 

siden. 

 

Solberg-regjeringens fortelling om Norge som en klimavennlig olje- og gassnasjon kan 

fremstilles gjennom aktantmodellens rammeverk, og illustreres i figuren nedenfor. 

 

 

               Figur 9: Illustrasjon av Solberg-regjeringens fortelling i aktantmodellen. 

 

FORTELLINGEN OM NORGES OPPRETTHOLDELSE AV 

VELFERDSSTATEN 

Petroleumsvirksomhetens fortelling tar utgangspunkt i de endrede forholdene som de måtte 

befatte seg med etter at Norge fikk skjerpede klimaforpliktelser som følge av blant annet 
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Parisavtalen. Disse forholdene bidro til at petroleumsvirksomheten skapte et prosjekt hvor 

målet var å endre og tilpasse seg til den nye realiteten. Subjektet i prosjektaksen er dermed 

petroleumsvirksomheten, mens objektet som den ønsker å oppnå er å opprettholde 

velferdsstaten under disse nye forholdene. I kodifiseringsanalysen kom det frem at 

petroleumsvirksomheten iakttar den norske produksjonen som viktig for å opprettholde 

velferdsstaten Norge, og avgjørende for å utfylle energibehovet i verden. Fortellingens objekt 

baseres dermed på petroleumsvirksomhetens tilknytning til den økonomiske koden i den forrige 

analysen. Det kan dermed anses at petroleumsvirksomheten støtter opp om det økonomiske 

aspektet i Solberg-regjeringens prosjekt om å gjøre Norge om til en klimavennlig olje- og 

gassnasjon. 

 

For at prosjektet kan muliggjøres blir det fortalt at Norge må bevare petroleumsvirksomhetens 

sterke betydning for nasjonens økonomi. Norge som en olje- og gassnasjon blir dermed 

avsenderen i kommunikasjonsaksen, ettersom denne posisjonen kan overføre objektet og dens 

fordeler til mottakeren dersom prosjektet lykkes. I kodifiseringsanalysen ble regjeringens 

politikk fremanalysert som styrende i beslutninger som knytter seg til å opprettholde olje- og 

gassnasjonen Norge. Prosjektet til petroleumsvirksomheten om å opprettholde velferdsstaten er 

derfor avhengig av at Solberg-regjeringen legger til rette for at dette skal oppnås. Dette kan de 

legge til rette for ved å blant annet bevare petroleumsvirksomheten som en bærebjelke i den 

norske økonomiens fremtid, og dermed åpne opp for videre utvinning av de norske feltene. 

Solberg-regjeringen anses derfor som en hjelper i fortellingen. 

 

Når Norge som en olje- og gassnasjon er avsenderen av objektet og legger til rette for å 

opprettholde velferdsstaten, vil dette ifølge petroleumsvirksomheten tjene nasjonen Norge. 

Inntektene fra petroleumsvirksomheten vil i fortellingen tjene nasjonen Norge økonomisk ved 

å legge til rette for at det statlige inntektsnivået kan bevares. Dette bidrar dermed til å 

opprettholde velferdsstaten, hvilket vil gagne nasjonen Norge som er mottakeren i fortellingens 

kommunikasjonsakse. I fortellingen er derfor petroleumsvirksomheten helten som legger til 

rette for at nasjonen Norge skal oppnå økonomiske fordeler i prosjektet.  

 

Petroleumsvirksomheten møter både på hjelpere og motstandere i fortellingen om hvordan de 

strever om å oppnå sitt prosjekt. Solberg-regjeringen er som sagt hjelperen, som tilrettelegger 
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for petroleumsvirksomhetens prosjekt ved at de utruster deres virke med ekstra tyngde slik at 

de kan opprettholde velferdsstaten. Motstanderne i fortellingen iakttas å være aktanter som 

forsøker å enten hindre prosjektet, eller som motsetter seg petroleumsvirksomhetens eksistens 

i seg selv. Som i fortellingen til Solberg-regjeringen om en klimavennlig olje- og gassnasjon, 

blir interesseorganisasjoner innenfor klima også i denne fortellingen iakttatt som motstandere. 

Denne aktanten blir iakttatt som motstander av prosjektet fordi de ikke har tro på at prosjektet 

kan oppnås samtidig som at Norge skal bli en klimavennlig nasjon. Forskningen på 

klimaområdet anses også som motstander i fortellingen, da den sier at petroleumsvirksomheten 

er en av de største årsakene til klimagassutslipp i verden. Forskningen tilsier derfor at 

klimagassutslippene må reduseres for å bevare kloden. I fortellingens konfliktakse kan det 

dermed iakttas en pågående konflikt, hvor interesseorganisasjonene innenfor klima og 

forskningen er motstanderne til subjektet, mens petroleumsvirksomheten og Solberg-

regjeringen står sammen som subjekt og hjelper. 

 

For å overvinne disse motstanderne kommuniserer petroleumsvirksomheten både ut fra en 

økonomisk og en moralsk kode. Mens prosjektet deres handler om å opprettholde den 

tradisjonelle kommunikasjonen om Norges velferd, forsøker de i konfliktaksen å legitimere 

fortellingen ut fra et moralsk perspektiv. Dermed prøver de å redusere avstanden til 

motstanderne ved å legge til at velferdsstaten skal opprettholdes på en klimavennlig måte, da 

inntektene vil hentes fra den reneste petroleumsproduksjonen i verden. I fortellingen forsøker 

dermed petroleumsvirksomheten å redusere forskjellene mellom disse kodene, og minske 

konfliktens betydning og eksistensgrunnlag.  

 

Gjennom aktantmodellens rammeverk sammenfattes fortellingen om Norges klimavennlige 

petroleumsvirksomhet i figuren nedenfor.  

 



 93 

 

                  Figur 10: Illustrasjon av petroleumsvirksomhetens fortelling i aktantmodellen. 

FORTELLINGEN OM NORGES MULIGHET TIL Å BLI EN 

KLIMANASJON 

Interesseorganisasjonene innenfor klima forteller en fortelling som omhandler Norge som en 

klimanasjon. Etter at det ble påvist en klimatrussel som truer klodens fremtid, ble Norge nødt 

til å ta sin del av ansvaret for å kutte verdens klimagassutslipp. En av de største årsakene til 

landets utslipp kommer fra produksjon av fossil energi, og fremstår derfor i fortellingen som 

noe som må stanses dersom Norge skal bidra til å redde klodens fremtid. I 

kodifiseringsanalaysen kom det frem at interesseorganisasjonene innenfor klima mener at 

klimatiltak både vil føre til økonomiske fordeler, og at det er det moralsk riktige å gjøre for 

Norge. Som følge av dette ble et nytt prosjekt begjært; at Norge skal bli en fullendt klimanasjon 

ved å produsere fornybare energikilder. I denne fortellingens prosjektakse er dermed subjektet 

fornybare energikilder, hvilket kan bidra til en fullførelse av prosjektet om at Norge skal bli en 

klimanasjon. 

 

I fortellingens kommunikasjonsakse blir Parisavtalen avsenderen som kan overføre objektet til 

mottakeren. Denne avtalen har ført til at Norge må kutte i klimagassutslippene og finne nye 

løsninger på energiproduksjonen, hvilket kan gi en mulighet til at Norge kan bli en klimanasjon. 

I fortellingen blir derfor nedjustering eller fullstendig stopp i petroleumsutvinning, samt 

oppfølging av klimaforpliktelser avgjørende for at Norge skal bli en klimanasjon. Dersom 

Parisavtalen fører til dette og Norges energikilder omgjøres til fornybare, vil både nasjonen 
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Norge og verden gagnes ifølge interesseorganisasjonene innenfor klima. Prosjektet vil hjelpe 

Norge ved at en omstilling til en klimanasjon er med på å skape nye og bedre løsninger, blant 

annet gjennom utvikling av fornybare energikilder. De nye løsningene vil videre bli en viktig 

inntektskilde for å opprettholde velferdsstaten. Prosjektet gagner også verden ved at stopp i 

petroleumsvirksomheten vil føre til at store deler av klimagassutslippene minskes, hvilket kan 

bidra til å redusere konsekvensene av den globale oppvarmingen. Mottakerne som vil gagnes 

dersom prosjektet i fortellingen oppnås er derfor både nasjonen Norge og verden. 

Interesseorganisasjonene innenfor klima legitimerer dermed dette prosjektet både ut fra et 

moralsk perspektiv, men også ut fra et økonomisk perspektiv. 

 

Interesseorganisasjonene innenfor klima forteller en fortelling som involverer flere aktanter. 

Blant disse dukker det opp både hjelpere og motstandere som enten forsøker å støtte opp om 

prosjektet, eller forsøker å forhindre oppnåelsen av prosjektet. Fortelleren selv dukker opp som 

en hjelper til fornybare energikilder, som støtter prosjektet om at Norge skal bli en klimanasjon. 

Interesseorganisasjoner innenfor klima er pådrivere i kampen mot klimaendringer, og arbeider 

aktivt for at Norge skal kutte i petroleumsvirksomheten for å bli en klimanasjon. Ved å være til 

stede der klimasaker presenteres på den politiske arena, forsøker denne aktanten også å påvirke 

klimapolitikken.  

 

Samtidig forsøker både petroleumsvirksomheten og Solberg-regjeringen å forhindre en 

oppnåelse av prosjektet. I fortellingen til interesseorganisasjonene innenfor klima iakttas 

petroleumsvirksomheten som en motstander av prosjektet, da dens eksistens står i veien for at 

prosjektet om at Norge skal bli en klimanasjon skal lykkes. I tillegg blir Solberg-regjeringen 

tildelt en posisjon som motstander i fortellingen, da de forsøker å forhindre prosjektets 

oppnåelse ved å blant annet satse videre på fossile energikilder. Solberg-regjeringen bidrar 

dermed til å opprettholde og utvikle petroleumsvirksomheten, hvilket står i strid med 

fortellingens prosjekt. I fortellingen kan det dermed iakttas en konflikt mellom 

interesseorganisasjonene innenfor klima og fornybare energikilder på den ene siden, og 

petroleumsvirksomheten og Solberg-regjeringen på den andre siden. For å overvinne disse 

motstanderne kommuniserer interesseorganisasjonene innenfor klima ikke bare ut fra en 

moralsk kode. I tillegg tilføyer de prosjektet også økonomiske argumenter som legitimerer at 

Norge skal bli en klimanasjon og tre ut av petroleumsalderen uten at velferden skal forsvinne. 
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Slike argumenter er for eksempel at Norge skal utvikle fornybare energikilder, hvilket vil 

utgjøre en ny inntektskilde.  

 

Fortellingen om Norges mulighet til å bli en klimanasjon kan fremstilles gjennom 

aktantmodellens rammeverk, og sammenfattes i figur 11 nedenfor.  

 

 

              Figur 11: Illustrasjon av interesseorganisasjoner innenfor klima sin fortelling i aktantmodellen. 

FORTELLINGENES KONFLIKTER OG HYKLERI 

De tre fortellingene har vist at det eksisterer kamper om å tillegge begrepet klimavennlig 

betydning. Denne hovedkonflikten i fortellingene bunner i Parisavtalen som en utløsende faktor 

for å definere fremtidens Norge. Samtlige aktanter er enige i at Norge skal bli mer klimavennlig, 

men konflikten oppstår i spørsmålet om petroleumsvirksomheten skal være en del av løsningen. 

Solberg-regjeringen og petroleumsvirksomheten tillegger begrepet klimavennlig en betydning 

ut fra hvorvidt noe kan betraktes som mer klimavennlig enn andre alternativer. Her brukes 

begrepet til å redegjøre for at en mer klimavennlig petroleumsvirksomhet kan både bidra til å 

opprettholde den norske velferdsstaten, og sikre en bærekraftig utvikling for resten av verden. 

På den andre siden mener interesseorganisasjonene innenfor klima at begrepet klimavennlig 

ikke kan forenes med petroleumsutvinning, og tillegger derfor begrepet en betydning som 

innebærer fornybare energikilder. I tillegg iakttas petroleumsvirksomheten som værende 

ufordelaktig for både nasjonen Norge og verden, ut fra den situasjonen som eksisterer i dag. De 
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to sidene kommuniserer dermed ut fra ulike koder, hvilket bidrar til at begrepet blir tillagt 

forskjellige betydninger. 

 

Et interessant aspekt ved konflikten som oppstår i disse fortellingene er at hovedaktanten i 

avhandlingen, Solberg-regjeringen, deler petroleumsvirksomhetens overbevisning om at de er 

en del av klimaløsningen. Det kan dermed fremstå som at Solberg-regjeringen nasjonalt ønsker 

å være en helt ved at de bevarer velferdsstaten gjennom opprettholdelse av 

petroleumsvirksomheten. Samtidig ønsker de å fremstille seg selv som en helt i en internasjonal 

sammenheng ved å hige etter å få anerkjennelse som en klimanasjon. 

 

Det kan derfor diskuteres om Solberg-regjeringen er hyklersk ved at de i internasjonale 

klimaforhandlinger fremstiller seg selv som en brobygger og pådriver, samtidig som at de 

nasjonalt vedtar politiske beslutninger som åpner for økt petroleumsproduksjon. 

Interesseorganisasjoner innenfor klima iakttar dette som hykleri, da de mener at Solberg-

regjeringen sier en ting, og gjør noe annet. Det fremstår dermed i deres fortelling at Solberg-

regjeringen egentlig ikke ønsker at Norge skal bli en fullendt klimanasjon. 

Petroleumsvirksomheten er på den andre siden enige med Solberg-regjeringen om at deres 

løsning er den eneste mulige for å kunne kombinere klima og velferd. De iakttar dermed ikke 

Solberg-regjeringen som hyklerske i sine handlinger. 

 

Basert på våre analysestrategiers premisser kan ikke Solberg-regjeringens handlinger antas å 

være hyklerske, ettersom analysen kun befinner seg på det diskursive nivået. Likevel kan det 

iakttas spor av hykleri innad i kommunikasjonen deres om diskursene. Når Solberg-regjeringen 

kommuniserer om klima legger de frem en selektiv diskursiv sannhet om at Norge i dag er en 

klimanasjon. Ettersom aktantene i debatten er fullt klare over at petroleumsvirksomheten er en 

av hovedårsakene til klimagassutslipp, er denne formen for kommunikasjon trolig bevisst. 

Politikerne forventes på den ene siden å være åpne og ærlige, mens de på den andre siden skal 

fremstå som motiverende og inspirerende. De er dermed nødt til å italesette klimamålet på en 

slik måte at det virker oppnåelig, og forsøke å minimere forskjellene mellom virkeligheten og 

den ideelle fremtiden. 
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Ved å kommunisere på denne måten virker derfor prosjektet om en klimavennlig olje- og 

gassnasjon mer overskuelig for alle som er involverte i å skape endringene. Når Solberg-

regjeringen kommuniserer ut fra at Norge allerede er en klimavennlig nasjon, kan det dermed 

føre til at tilhørerne blir motiverte. De blir derfor mer tilbøyelige til å minimere forskjellene 

mellom dagens tilstand som en olje- og gassnasjon som forsøker å bli klimavennlig, og den 

ideelle fremtiden om å bli en klimavennlig olje- og gassnasjon. Ved at Solberg-regjeringen ikke 

nødvendigvis legger frem den hele og fulle sannheten om deres intensjoner og dagens situasjon, 

kan dette føre til en positiv forandring for nasjonen. Denne reduksjonen av kompleksitet i 

kommunikasjonen kan bidra til at de både får i pose og sekk; mer villighet blant industrien og 

befolkningen til å gjennomføre klimatiltak, samtidig som at velferdssamfunnet blir bevart. 
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7. Konklusjon 

Avhandlingens innledende undren var basert på hvordan forholdet mellom det at Norge er en 

forkjemper i klimaavtaler og samtidig satser videre på petroleumsproduksjon, rettferdiggjøres 

i den norske debatten. I tillegg var vi nysgjerrige på å finne ut av hva som skjer når det oppstår 

forskjellige fortellinger om dette temaet. Denne undren resulterte i følgende 

problemformulering: Hvordan italesettes Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon 

av forskjellige aktanter, og hvilke konflikter vil oppstå mellom aktantene dersom italesettelsene 

avviker fra hverandre? 

 

Da avhandlingen er skrevet ut fra en epistemologisk forskningsmetode kan vi ikke komme med 

en fullendt sannhet på problemformuleringen. I stedet kan vi tilby den viten som vi har 

opparbeidet oss som følge av de iakttakelsene vi har iakttatt gjennom avhandlingen.  

 

Den viten som kom frem i diskursanalysen var at Solberg-regjeringen tilskriver Norge mening 

som en klimavennlig olje- og gassnasjon. Det eksisterte imidlertid alternative 

meningstilskrivelser i kommunikasjonen til regjeringsmedlemmene, hvilket åpnet opp for 

hegemoniske kamper om å tildele mening til diskursene. I analysen av disse hegemoniske 

kampene kom det frem at olje- og gassdiskursen inntok en midlertidig hegemonisk posisjon 

overfor klimadiskursen, både når det ble kommunisert om Norges posisjon og om den norske 

økonomien. Det viste seg at når Solberg-regjeringen kommuniserer på den nasjonale arena 

vektlegges petroleumsvirksomhetens økonomiske betydning for velferdsstaten, fremfor 

klimatiltakenes bidrag til å redde kloden. I internasjonale sammenhenger veide dog den 

klimavennlige posisjonen tyngst. En av årsakene til at regjeringen kan innta rollen som pådriver 

i internasjonale klimaforhandlinger, ble iakttatt å være posisjonen til Norge som en ledende 

olje- og gassnasjon. Solberg-regjeringen italesatte dermed Norge som en klimavennlig olje- og 

gassnasjon ved å inkorporere elementer fra klimadiskursen for å legitimere fortsatt 

petroleumsutvinning på tross av Parisavtalens inntog.  

 

Denne viten om at olje- og gassdiskursen er hegemonisk overfor klimadiskursen ble videreført 

i kodifiseringsanalysen. Solberg-regjeringens kommunikasjon tilknyttet seg her den politiske 

koden, og det fremkom at de selv er styrende i petroleumspolitikken, mens klimapolitikken blir 
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styrt av globale faktorer som for eksempel Parisavtalen. Denne kommunikasjonen ble dermed 

konstituerende for den økonomiske og moralske kommunikasjonen til petroleumsvirksomheten 

og interesseorganisasjonene innenfor klima. I analysen av disse to kodene kom det frem at det 

eksisterer ulike konflikter mellom kommunikasjonene. Disse konfliktene bunnet både i hva som 

er den beste veien videre for Norge ut fra et økonomisk perspektiv, og hva som er den moralsk 

riktige løsningen for nasjonen. Petroleumsvirksomheten og dens tilhengere ble i disse 

konfliktene stående på motsatt side av interesseorganisasjonene innenfor klima. Disse partene 

var i kommunikasjonen blant annet uenige om hvorvidt petroleumsvirksomheten skal være en 

del av klimaløsningen, både når det kommer til hva som betaler seg for Norge, og hva som er 

moralsk riktig å gjøre på veien mot et klimavennlig samfunn.  

 

Denne konflikten mellom interesseorganisasjonene innenfor klima på den ene siden og 

petroleumsvirksomheten og Solberg-regjeringen på den andre siden, ble et gjennomgående 

tema i de tre avsluttende fortellingene i avhandlingens diskusjon. Som følge av Parisavtalen og 

den viten som kom frem i de to første analysene, viste disse fortellingene at konflikten ligger i 

hva som tillegges det å være klimavennlig. På den ene siden betraktet petroleumsvirksomheten 

og Solberg-regjeringen utvinning av petroleum som en del av det å være klimavennlig, ettersom 

norsk petroleum blir betraktet som mer klimavennlig enn andre alternativer. På den andre siden 

ble petroleumsutvinning av interesseorganisasjoner innenfor klima ikke tillagt en plass i 

begrepet, da denne virksomheten i deres øyne ikke er en del av løsningen. Konflikten lå dermed 

ikke i spørsmålet om Norge skal være klimavennlige, men om hvorvidt 

petroleumsvirksomheten skal være en del av denne endringen.  

 

Med denne viten har vi forsøkt å besvare avhandlingens problemformulering. I avhandlingen 

har det kommet frem at Norge som en olje- og gassproduserende klimanasjon italesettes på 

forskjellige måter av de ulike aktantene i avhandlingen, hvilket har ført til ulike konflikter 

mellom aktantene. Særlig har interesseorganisasjoner innenfor klima vært kritiske og moralsk 

foraktet både petroleumsvirksomhetens og Solberg-regjeringens kommunikasjon. Denne 

konflikten har Solberg-regjeringen forsøkt å løse ved å legge frem en selektiv diskursiv sannhet 

om at Norge i dag er en klimanasjon, slik at de dermed reduserer kompleksiteten i konflikten. 

Dette poenget kan være interessant å videreføre i studier av ledelseskommunikasjoner og 

statlige beslutningstakere.  
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8. Perspektivering 

I denne avsluttende perspektiveringen vil vi iaktta hvordan det analysestrategiske verktøyet kan 

benyttes til videre iakttakelser i en annen samfunnsmessig sammenheng. Det finnes flere 

interessante perspektiver på avhandlingen, men det vi velger å rette blikket mot er 

lobbyvirksomhet som en særegen praksis. Denne typen aktiviteter handler om at 

samfunnsaktører, som for eksempel interesseorganisasjoner, bedrifter og pressgrupper, forsøker 

å påvirke politikere og beslutningstakere i staten (Thorsen og Greve 2015). Diskusjonen som 

ble fremstilt gjennom aktantmodellens rammeverk viste at en posisjon som medhjelper i 

Solberg-regjeringens fortelling kan være en gunstig kommunikativ posisjon å inneha dersom 

man ønsker å påvirke beslutningene til subjektet. Når petroleumsvirksomheten inntar denne 

posisjonen vil de derfor stå på samme side som Solberg-regjeringen i de ulike konfliktene om 

å definere Norges fremtid som en klimavennlig olje- og gassnasjon. Denne posisjoneringen kan 

iakttas å stå i sammenheng med den viten som kom frem i diskursanalysen og 

kodifiseringsanalysen. Dermed kan dette vise at avhandlingens analysestrategiske rammeverk 

kunne vært interessant å benytte til å iaktta lobbyvirksomhet, dog med et empirisk arkiv som 

avdekker hvorvidt det har oppstått politiske påvirkninger fra petroleumsvirksomheten i 

Solberg-regjeringens beslutninger. 

 

I avhandlingens første analyse viste vi hvordan Laclau og Mouffes diskursteori kan benyttes til 

å studere diskurser som strategiske ressurser på et kompleks tema i den norske offentligheten. 

Ved å bruke diskurser som et analysestrategisk verktøy blir det mulig å synliggjøre hva som 

vektlegges i kommunikasjonen til de en ønsker å påvirke, som for eksempel en beslutningstaker 

i staten. For en som ønsker å spille videre på denne kommunikasjonen, enten ved å forsøke å 

påvirke selve kommunikasjonen eller beslutningstakerens handlinger, kan en slik analyse bidra 

til å vise hvilke områder en bør rette kommunikasjonen sin inn mot for å få gehør hos 

beslutningstakeren. 

 

Dersom en samfunnsaktør ønsker å påvirke en beslutningstaker eller politiker, kan også 

avhandlingens analyse av kommunikasjonene gjennom Luhmanns binære koder være til hjelp. 

I avhandlingen viste vi at en slik analyse kan bidra til å avdekke omverdensforståelsen til ulike 

aktanter ut fra hvilke koder kommunikasjonen tilknyttes. Når en samfunnsaktør ønsker å 
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påvirke en beslutningstaker, er samfunnsaktøren nødt til å kommunisere gjennom en kode som 

gjør kommunikasjonen entydig for beslutningstakerens forståelse av omverden. Dersom en 

beslutningstaker for eksempel kommuniserer gjennom den økonomiske koden, vil 

beslutningstakeren kun oppfatte andres kommunikasjoner gjennom denne koden. En moralsk 

kommunikasjon som dermed vektlegger andre aspekter enn lønnsomhet og profitt vil derfor 

kunne misforstås, og bli negativt oppfattet hos beslutningstakeren. Ved en videreutvikling av 

analysen kunne det vært mulig å studere hvorvidt samfunnsaktører er nødt til å kommunisere 

gjennom den samme koden som beslutningstakeren de ønsker å påvirke. 

 

Videre kan en utvikling av analysens konklusjon vise hvordan en samfunnsaktør kan bruke 

aktantmodellen og fortellinger som strategiske verktøy til å avdekke beslutningstakerens 

fortelling om det temaet den ønsker å påvirke beslutningene innenfor. Dermed kan 

samfunnsaktøren forsøke å plassere seg i fortellingen som en hjelper som støtter 

beslutningstakerens prosjekt i fortellingen. Samfunnsaktøren kan også skape en egen fortelling 

som samsvarer med den beslutningstakeren forteller, hvor den involverer seg selv som en del 

av løsningen for å muliggjøre en fullførelse av prosjektet. En slik strategisk bruk av 

aktantmodellen kan dermed bidra til å synliggjøre hvordan samfunnsaktøren bør posisjonere 

seg for å kunne oppnå medhold hos beslutningstakeren. 

 

Politisk påvirkning handler i høy grad om å spille på lag med den politiske makten, og de som 

ønsker å påvirke beslutninger vil derfor ha en fordel av å forstå hvilke diskurser og koder 

politikernes kommunikasjon tilknyttes. Sett i sammenheng med vår avhandling bør for 

eksempel interesseorganisasjoner innenfor klima ta disse iakttakelsene til etterretning dersom 

de ønsker å påvirke Solberg-regjeringen innenfor klimaområdet. Deres kommunikasjon bør 

derfor i høyere grad rettes mot hva som er det beste for den norske økonomien, og hvordan 

kommunikasjonen kan brukes til å innta en gunstig posisjon i Solberg-regjeringens fortelling. 

Det ville derfor vært interessant med videre undersøkelser av dette temaet med utgangspunkt i 

avhandlingens konklusjon, for å kunne avdekke hvordan samfunnsaktører på best mulig måte 

kan påvirke statlige beslutningstakere.                                                                                      
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