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KONSPIRASJONER
HVORDAN MØTER
VI DEM?

HVORDAN SKAPE EN
BEVEGELSE
SUSANNE KALUZA

SKRIV GODE
DEBATTINNLEGG
TIPS OG RÅD

“VÅR DIGITALE TIDSALDER”

En pamflett om å bli en bedre samfunnsdebattant
”Vår digitale -dsalder” er en klisje. En frase. Men som alle klisjeer
har den en original opprinnelse: den raske utviklingen av digitale
produkter og informasjon som preger vår hverdag på måter ingen
kunne forutse. De ﬂeste av oss <lbringer store deler av vår våkne <d
foran en skjerm, enten det er den lille smar?elefonen i lommen,

I dette heftet har vi
samlet en del tips og råd
til hvordan man kan
utvikle en god
motargumentasjon, delta
i samfunnsdebatten og
skape en bevegelse.

eller den store vi har på datamaskinen. Det ﬁlosoferes over hvordan
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denne ufa?elige mengden med informasjon og det å kon<nuerlige være ”online” påvirker oss,
både som enkeltmennesker og som samfunn. Noen uDordringer er åpenbare: innimellom all
informasjonen vil det være mye som presenteres som fakta, påstander som virker velfundert,
men som ikke har rot i forskning og sannhet. Interne? har gi? oss <lgang <l kunnskap, men også
skapt et fri? spillerom for mennesker som sprer myter og konspirasjonsteorier.
En stor fordel i møte med disse uDordringene er at det er le?ere enn noen gang før å
være en opplyst, kildekri<sk og kunnskapsbasert stemme i mylderet av informasjon. Det er også
le?ere å se?e seg inn i og delta i den samfunnsdeba?en som før var forbeholdt eliten. Og det
trenger vi mer av. Derfor har vi i de?e heIet har samlet en del <ps og råd <l hvordan man kan
utvikle en god motargumentasjon, deltar i samfunnsdeba9en og skaper en bevegelse.
Først vil du ﬁnne en innføring i hvordan man ”debunker” og argumenterer mot myter. Det
er mye psykologi involvert når man skal forsøke å få noen <l å skiIe mening, og da er det nyKg å
forstå de mentale mekanismene man jobber mot. De?e er kunnskap som er like nyKg når man
diskuterer på Facebook, som når man skal skrive en kronikk <l ne?avisen. Dere?er vil du ﬁnne en
del <ps og råd om hvordan du kan få medieoppmerksomhet for saken din og hvordan man kan
bruke sosiale medier <l å mobilisere og skape en bevegelse for endring. Til sist har vi
oppsummert kort noen <ps og råd for hvordan en kronikk eller et debaKnnlegg bør skrives.
Totalt gir de?e en grunnpakke på veien mot å bli en ak<v samfunnsdeba?ant.
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Hvordan argumentere for å overbevise
Når man delta i en deba?, utdyper sin posisjon i et essay, eller skriver kronikker og debaKnnlegg,
handler det på en eller annen måte om å argumentere for si? eget synspunkt fremfor
motstanderen si?. I et demokra<sk samfunn er det også vik<g at beslutninger, f.eks. om hvilke
par< man velger å stemme på, blir basert på korrekt informasjon, og ikke på myter eller
konspirasjonsteorier. Men å overbevise en person med en feilak<g forståelse om det motsa?e, er
ikke så le?. Det holder ikke å fore med informasjon, eller å trykke inn enda ﬂere argumenter i
hodene <l folk. Hvis man ikke argumenterer mot feilinformasjon med stor forsik<ghet, så kan
fak<sk forsøket på å drepe myter heller føre <l at den får bedre feste. Derfor er det vik<g å lære
seg hvordan man best argumenterer og mest eﬀek<vt unngår de vanligste psykologiske
motstandsmekanismene.
To forskere, John Cook og Dr.
Stephan Lewandowsky, har
skrevet The Debunking
Handbook, a guide to
debunking misinforma-on
(2011), et lite heIe som tar
for seg psykologisk forskning
på hvordan man på best
mulig måte kan
argumentere mot feilak<ge
overbevisninger og myter
(lastes ned gra<s fra
www.skep<calscience.com).
John Cook jobber for
Ins<tu? for globale
endringer ved Universitetet i
Queensland, Australia. Han driIet også ne?siden www.skep<calscience.com som gjør
klimaforskning <lgjengelig for oﬀentligheten. Dr. Stephan Lewandowsky er forsker på kogni<v
psykologi og professor ved Universitetet i Australia. Den følgende teksten er basert på
informasjon fra de?e heIet.
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Tre huskeregler
De tre vik<gste elementene for en eﬀek<v motargumentasjon eller ”debunking” er:
1. Motargumentasjonen må fokusere på korrekte fakta, ikke myten eller
konspirasjonsteorien. På den måten unngår man å gjøre de feilak<ge påstandene enda mer
kjente.
2. Det er vik<g å advare før man henviser <l en myte, de?e for å understreke at den er en
falsk påstand.
3. Avsløringen av myten må også inneholde en alterna<ve forklaring <l det som myten
prøver å forklare i utgangspunktet.

Først, forstå hvordan folk tenker - bomerangeﬀekter
Når noen tror på en myte eller en konspirasjonsteori så kan det være vanskelig å få dem <l å
endre mening. Noen tenker det bare er å fylle på med mer og korrekt informasjon, men myten
har ikke nødvendigvis festet seg på grunn av mangel på kunnskap. Dessuten behandler ikke
mennesker informasjon på samme måte som bokhyller, slik at hvis man dy?er ﬂere bøker inn fra
den ene siden, så ramler de gamle ned på motsa? side.
Hvis vi eﬀek<vt skal imøtegå feilinformasjon må vi ha forståelse for hvordan vi mentalt håndterer
informasjon. Vi må også være klar over at alle mennesker har en iboende motstand mot å endre våre
<dligere forståelser og verdensbilder. Denne motstanden kan være så sterk at den også påvirker vår evne
<l rasjonell tenkning. Med andre ord handler ikke ”debunking” bare om hva folk tenker, men også hvordan
de gjør det.

Hvis vi energisk og gjentagende re?er på en feilak<g påstand, så kan det ende opp med å
feste seg enda bedre, noe man kaller en bumerangeﬀekt. Bumerangeﬀekten kan handle om at
myter blir enda mer kjente og fester seg bedre ved at den gjentas, at motargumentasjonen er for vanskelig
og krever for mange argumenter, eller at den er bygget på en form for argumentasjon som truer
mo?agerens verdensbilde.

Når myten fester seg
Det er vanskelig å motargumentere uten å nevne det man ønsker å argumentere imot. Og
dessverre innebærer det å forklare myten oIe at folk blir enda mer fortrolige med den, og
dermed også mer <lbøyelige <l å akseptere den som sann. Spesielt hvis det går li? <d mellom
man har lest om myten med motargumentasjonen. Detaljer i motargumentasjonen blir mer
diﬀuse over <d, og dermed står bare den gjenta?e og befestede myten igjen i minnet. Myten
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virker familiær, mens detaljene er forsvunnet. De?e gjelder enda sterkere for eldre mennesker,
e?ersom deres detaljminne er dårligere.

Det aller beste hadde vært å unngå å nevne myten eller konspirasjonsteorien i det hele ta?, men
det er vanskelig i de ﬂeste <lfeller. Løsningen blir da å tydelig fremheve de korrekte fakta som
man ønsker å spre. Med andre ord må tyngden i motargumentasjonen, mengden fakta, være viet
den korrekte informasjonen. En stor feil er å innlede med å plassere myten i store, fete bokstaver,
lengst oppe. OverskriIen og innledningen må være viet den den korrekte påstanden.
Oppmerksomheten må re?es mot det som er sant, istedenfor myten eller konspirasjonsteorien.

KISS - Keep It Simple, Stupid!
Når man si?er på informasjon man vet motsier en populær myte eller oppfatning, er det le? å gå i fellen
med å overforklare. Men det aller vik<gste da er å fremme dine poeng på en enkel, le?leselig og korDa?et
måte. Argumentene må være tydelige og le?e å forstå.
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Mange tror at jo mer komplisert argumentasjon man har, jo proﬀere språk, og jo ﬂere gode
moteksempler man kan gi, jo større er sjansene for å bekjempe en myte eller en konspirasjonsteori.
Dessverre viser forskning at det tvert imot henger sammen på motsa? måte. Blir motargumentasjonen for
komplisert er det mentalt le?ere for oss å tro på en enkel myte. De?e er fordi psykologiske mekanismer
gjør at vi oIe velger minste motstands vei. Dermed vil hjernen vår ”overtale” oss <l å velge den enkleste
forklaringen. Følg derfor KISS-prinsippet: Keep It Simple, Stupid!
Unngå også drama<sk språk og nedse?ende kommentarer. De fører bare <l at man støter bort
mennesker fordi enhver velviljen <l å forstå forsvinner når noen seg stø? og blir defensive. Fakta som blir
presentert på en enkel måte og med et sterkt budskap har større sjans for å bli husket, og det er større
sjans for at folk deler de med venner på facebook eller twi?er f.eks. Bruk også graﬁkk så oIe du kan for å
illustrere poengene dine.

BekreCe siD eget verdensbilde
Vi mennesker er både enkle og kompliserte. Gjennom erfaring og ulik påvirkning danner vi oss ulike
verdensbilder og kulturelle iden<teter. De blir en del av hvordan vi tolker og forstår oss selv og verden.
Myter kan være en del av denne forståelse, så når vi blir presentert informasjon som truer vår iden<tet
eller verdensbilde, så kan det oppstå en kraIig bumerangeﬀekt som fører <l total avvisning av
motargumenter. Den psykologisk prosessen bak de?e kalles ”bekreIelsesbias”.
BekreIelsesbias, en slags par<skhet, går ganske enkelt ut på at vi oppsøker og selek<vt velger
informasjon som bekreIer det vi allerede tror på. Altså informasjon som passer inn i vår allerede dannede
iden<tet og verdensbilde. Hvis det da presenteres kunnskap og argumenter som går imot det ”vi vet”, så
avfeies oIe informasjonen uten at den blir reﬂektert eller tenkt igjennom. Denne par<skheten fører også
<l Sam<dig forsterket verdensbildet gjennom at man gjentar sine egne argumenter i møte med
motargumentasjon.
Det er ﬂere aspekter man da må ta med i beregningen. Denne bumerangeﬀekten, altså motviljen
mot å endre si? verdenbilde, er sterkest blant de som allerede har sterke overbevisninger. Derfor er det
større sannsynlighet for at man kan greier å endre missoppfatninger blant de som ikke er så sterk enten
følelsesmessig kny?et <l eller har sterke meninger om et følsomt tema. Sagt med andre ord så kan man si
at man øker sjansene for å få gjennomslag hvis man re?er anstrengelsene sine mot den ubeslu?somme
majoritet, heller enn den innbi?e minoritet.
Men budskap kan presenteres på en måte så man unngår den psykologiske motstanden. Når
informasjon som truer noens verdensbilde kobles sammen så kalt selvhevdelse, så kan mo?ageren bli mer
balanser i sin bedømming.
Man kan oppnå selvhevdelse gjennom å be folk om å skrive ned noen meninger om en situasjon
da de følte seg fornøyde med seg selv fordi de har handlet i enhet med sine vurderinger. Da blir
mennesker mer mo?agelige for burskap som ellers ville truet deres verdensbilde, sammenlignet med
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mennesker som ikke har få? noe selvhevdelse. Selvhevdelseseﬀekten er også sterkest blant de som kobler
sin ideologi sterkest <l si? egenverd.
Du kan også u?rykke informasjon på en måte som ikke direkte truer mo?agerens verdensbilde
like åpenbart gjennom å bruke det som kalles ”framing”. Selvhevdelse og framing handler ikke om å
manipulere mennesker, men om å gi sannheten en reeerdig sjanse.

Gi en alternaFve forklaring
Når mennesker mo?ar informasjon så bygger de seg en mental modell som ”viser” hvordan verden
henger sammen. Når denne modellen dannes med feilak<g informasjon eller myter, så vil de oppstå et
”hull” i den mentale modellen når man mo?ar mo<nformasjon. De?e er psykologisk ”ubehagelig”, så
istedenfor å ha en ”halvferdig” modell, så foretrekker mange å heller holde på mytene. I fraværet av en
bedre forklaring, så velger de den feilak<ge.
Når motargumentasjonen presenteres så vil det være avgjørende at den er sann og at den fyller hele det
”hullet” der hvor myten eller konspirasjonsteorien var.
Man kan gjøre oppmerksom på de retoriske knepene som brukes <l å villede, som ”cherrypicking”,
konspirasjonsteorier, og falske eksperter. I <llegg kan man gjøre folk oppmerksomme på hvorfor en myte
blir spredd. På den måten kan man øke mo?agerens kri<ske sans og minske feilinformasjonens innﬂytelse,
gjennom å påpeke kildens alterna<ve eller ”shady” mo<ver.
En annen metode er å ha med en tydelig advarsel, ”OBS! Du kan bli lurt!”, før man presenterer
motargumentasjonen. Kombinasjonen av en alterna<v forklaring og en tydelig advarsel har vist seg å best
eﬀekt.
Bruk av bilder og graﬁkk bør også inngå i verktøyskrinet. Graﬁkk er mye mer eﬀek<vt enn tekst i
mange situasjoner når man ønsker å minske feiloppfatninger. Graﬁkk er tydeligere og minsker sjansen for
feiltolkninger. Tekst er mye le?ere å lese inn tvetydigheter som kan omtolkes.

Den eﬀekFve motargumentasjonens struktur
For å ha en eﬀek<v og full motargumentasjon så trenger du:
• Harda fakta — en motargumentasjon må fokusere på sannheten. Med andre ord: ikke gi mytene stor
plass, og vektlegg hovedargumentene for å unngå å gjøre det for komplisert.
• Tydelige advarsler — unngå å nevne myten, og hver gang du refererer <l den bør du først gi en advarsel
om at den følgende informasjonen er feilak<g.
• AlternaFv forklaring — husk at når du herne en del av noens forklaring oppstår det et tomrom/hull som
må fylles med noe ny?: din alterna<ve og korrekte forklaring. Du må gjerne fortelle grunnen <l at den
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andre forklaringen er feil, og kanskje si noe om hvorfor den gale forklaringen har oppstå? i
utgangspunktet.
• Graﬁkk — harde fakta før større eﬀekt om man i <llegg kan vise dem graﬁsk.

h?p://www.skep<calscience.com/Debunking-Handbook-now-freely-available-download.html
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Hvordan skape en bevegelse
Hvis du noen ganger lurer på om én enkelt person kan ha reell poli<sk påvirkningskraI, så trenger
du ikke se lenger enn Susanne Kaluza. I 2013 tok hun det oﬀentlige Norge med storm da hun på
snedig vis mobiliserte en bred bevegelse mot regjeringens innstramming i abortlovgivningen. Et
halvt år senere omgjorde helseministeren avgjørelsen. Kaluza jobber i dag i Trigger PR-byrå.
1. Deﬁner e9 tydelig mål!
Det er et godt utgangspunkt å
ville endre verden, men da vil
man stå overfor en
uhåndterlig mengde ulike mål.
Derfor det er det helt
avgjørende å deﬁnere e?
tydelig mål. Hvis målet i seg
selv er stort, så kan det også
være lurt å dele opp målet i
mindre delmål. De?e er fordi
at forskjellige mål krever oIe
forskjellige metoder for å
realiseres.
2. Allier deg med andre som kan være
interessert og engasjert i samme sak.

jobber med tema<kken og eksperter som kan
skrive ar<kler eller kronikker som backer di?

Skal man få <l en bred mobilisering/bevegelse

synspunkt på saken. En vanlig strategi er å

er det første skri?et å alliere seg meg andre

lage en facebook-side og så samle ”likes” på

folk som er interessert eller engasjerte i

den siden, men det er oIe ikke nok. Det

samme sak. Det trenger ikke all<d være at de

absolu? vik<gste er å få folk <l å gjøre noe,

er engasjerte per dags dato, men at de er

ikke bare klikke på en knapp! Og folk er oIe

oppta? av lignende tema<kk, og derfor er

mer villige <l å gjøre noe når de føler eierskap

le?e å ”pitche” din sak <l og få engasjerte. Det

<l saken, så være raus og inkluderende.

kan være kjente bloggere, folk med mange
venner på facebook, eller organisasjoner som
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3. Få mediedekning.

bevegelse, og da er en god strategi å se?e seg

Den enkleste måten å få mediedekning på er

inn i hva dine eventuelle motstandere mener.

hvis journalister tror det er en stor bevegelse,

En lur strategi kan være å få venner <l å være

en trend eller noe sensasjonelt. Det vik<gste

”djevelens advokat” og motsi deg, slik at du

er dermed å lage ”smokes and mirrors”. Tenk

får styrket dine egne argumenter. Skal du

at du må ha en bredde i mediene du skal være

skrive en kronikke eller delta i en deba? bør

synlig i. Hvis du har en blogg, så skriv om det

du lese deg opp på motstanderens

der, og allier deg med andre bloggere. Lag

synspunkter på forhånd, og beherske din

bilder med tekst, memer og hashtags som du

argumentasjon <l det fulle. Ikke vik fra den

får de du har alliert deg med <l å dele. Du kan

planen. Tørr og heve stemmen din, og les deg

også sende joviale e-poster <l eventuelle

opp underveis hvis du ikke kjenner hele

motstandere av saken din (spesielt hvis det er

”feltet” fra før, eller ring en som fak<sk er

poli<kere). Hvis andre har personlige historier

eksperter og få argumenter fra

kny?et <l saken du kjemper for, så oppfordre

vedkommende. Skal du delta i en deba? så

dem <l å dele sine historier. Studenter på

forsøk å unngå å bli sint. Man kan være

journalisthøyskolen kan være interesserte i å

insisterende, men ikke nedse?ende eller

skrive om tema<kk main stream media ikke

aggressiv.

dekker. Har vil du sannsynligvis e?erhvert få
en snøballeﬀekt: jo ﬂere du får med, jo mer

5. Til slu9: besky9 deg selv.

popp virker saken din, og jo mer popp noe er,

Vit at det er lov å bli sliten og søke ly. Unngå

jo mer lyst har andre <l å bli med.

troll og hatere. Skru av sosiale medier helt i
visse perioder. Blokker folk som er

4. Du trenger ikke være en ekspert, men
forbered deg på motargumenter.

plagsomme. Omgi deg med venner som er
stø?ende og rolige. Pust med magen.

Hvis man brenner for en sak trenger man ikke
være ekspert for å kjempe og skape en
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Råd og tips til gode tekster
Når du skal skrive en tekst, en meningsytring, så er det aller første du må gjøre å bestemme
deg for hva slags tekst du ønsker å skrive, eller med andre ord, hva slags sjanger du vil bruke.
Sjanger er ordet man bruker på forskjellige områder innen en kunstart, i li?eraturen så skiller
man gjerne mellom skjønnli?eratur, lyrikk, drama, sakprosa. Siden vårt fokus ligger på saklige
meningsytringer vil vi i denne omgang vie oppmerksomheten <l sakprosa.
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Sakprosa: direkte ytringer om virkeligheten – saklig prosa
Under sakprosasjangeren ﬁnner man alt fra faktabøker og lange avhandlinger <l kortere
tekster, men de har det <l felles at de er ikke-ﬁksjonelle ytringer om virkeligheten, og de skal
være e?erre?elige, saklige og eksplisi?e. I sakprosatekster er det ikke rom for ﬂertydighet.
Tekstene skal fylle en funksjon, så det er vik<g å iden<ﬁsere hva det er. Vi skal i denne omgang
holde oss <l kortere sakprosatekster: kronikker, debaKnnlegg og essay.
Kronikk og debaNnnlegg er tekster som er ment å informere og skape endring, og det bør
være en tydelig grunn <l at de?e er et vik<g bidrag i den pågående samfunnsdeba?en.
Kronikker er mer en redegjørelse for sak og synspunkt, mens debaKnnlegg gjerne er mer
polemiske (stridbare), men de har det <l felles at de ønsker å forandre noe. De?e er tekster
som bør være tydelig i hvem de adresserer og kri<serer. De har oIe en personlig, individuell
stemme og det er ikke uvanlig å ta utgangspunkt i personlige erfaringer som man bruker fakta
for å underbygge. Det vanligste er å kny?e tema<kken i tekstene <l en pågående deba?, eller
tema som har nyhetsverdi på annen måte, men det er fri? frem for å se?e egen agenda.
Essays er også faktaorienterte, men med et tydelig “jeg” og er oIe mer lekende, undrende
og undersøkende. Det er tekster som er subjek<ve, og åpne om at man er subjek<v. Det er
vanlig å bruke anekdoter, være li? ﬁlosoferende og bruke et mer skjønnli?erært språk med
ﬁne vendinger og språklige bilder.
Finn din sjanger og hold teksten innenfor de rammene du velger.

Disposisjon og struktur
Lag disposisjon! Tenkt nøye gjennom hva du vil si i teksten, trekk ut hovedpoengene i
argumentasjonen din og skriv de opp punktvis. Disse punkene kan du så bruke som under<tler
i teksten for å disponere poengene dine og bygge opp argumentasjonen på en god, logisk og
kunnskapsrik måte. Det er bare å bruke mange under<tler, for det er ikke noe problem og
herne dem e?er du er ferdig med å bygge opp teksten.
Hvis du bruker Word for å skrive tekster ﬁnnes det også et verktøy som viser
under<tlene i en fane på venstre side av skjermen. Den ﬁnner du under: View > Sidebar >
Naviga-on. Ved å bruke de?e verktøyet, eller dokumentkartet, så er det også le? å ﬁnne de
ulike poengene og ﬂy?e dem <l andre steder om du ønsker å omstrukturere teksten. All <den
du bruker på å tenke igjennom og disponere s<kkordene/under<tlene vinner du igjen på en
strukturert tekst.
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Tips Fl struktur for debaNnnlegg og kronikker
-

Ti?el: skal kort si hva saken handler om

-

Ingress: må inneholde hovedpoenget i kronikken

-

Bruk mellom<tler/under<tler

-

Begynn med det vik<gste først – konklusjonen

-

Gå dere?er over <l å underbygge konklusjonen – e? poeng av gangen!

-

Fakta må være korrekte – kilder må oppgis (ikke fotnoter)

-

Vær forsik<g med ironi og humor (misforstås le?)

-

Unngå ”stammespråk”, fremmedord og klisjeer

-

Unngå lange sitater

-

Se? punktum. OIe.

-

Skill tydelig mellom fakta og egne synspunkter

-

Spiss språket – skriv ”spade”, ikke ”manuelt graveredskap”

-

Få andres reaksjoner og innsikt før man publiserer: tenk mulig motargumentasjon <l
dine argumenter – hva kan du arresteres på?

Husk deDe!
-

Alle som skriver godt leser mye også.

-

Alle skriver elendige tekster fra <d <l annen, så ikke la deg demo<vere av andres
fantas<ske.

-

Noen ideer må all<d forkastes, så ikke la det deg vippe deg av pinnen, erfaring gjør
denne prosessen raskere e?erhvert.

-

Ta vare på gamle tekster, de kan passe inn et annet sted senere.

-

Ikke ha dårlig samviKghet når du ikke orker mer, da er det bedre å gå seg en tur.
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