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Organisasjoners retorikk — det forsømte forskningsfelt 

 

Retorikkforskningen har lenge ignorert den sentrale posisjonen som organisasjo-

ner, som for eksempel multinasjonale konsern, har i samfunnet. I denne artikkelen 

gis det imidlertid en presentasjon og kritikk av hvordan retorikk har blitt brukt 

innen fagfeltet informasjon & samfunnskontakt (’public relations’) som har orga-

nisasjoners kommunikasjon som fokus. Det pekes også på en del særegne utford-

ringer for retorisk analyse når retoren er en organisasjon. 

 

Organisasjoners virke griper inn på økonomiske, politiske og kulturelle områder i sam-

funnet, og enkelte hevder også at organisasjoner er dagens dominerende samfunnsinsti-

tusjon.
1
 Det trekkes ofte fram at 51 av verdens 100 største økonomier tilhører store kon-

sern, og for eksempel at salget til selskap som General Motors og Ford er større enn det 

samlede brutto nasjonalproduktet til landene sør for Sahara.
2
 Både store og mindre sel-

skap og organisasjoner forfølger sine interesser blant annet gjennom lobbyvirksomhet 

overfor politikere. I Norge tyder undersøkelser på at denne virksomheten har økt i både 

omfang og betydning.
3
  

På tross av den sentrale samfunnsposisjonen til organisasjoner er det å studere deres re-

torikk et forsømt felt innen retorikkforskningen.
4
 En rask gjennomgang av artiklene som 

har vært publisert i Rhetorica Scandinavica siden starten viser for eksempel at det bare 

er to artikler som eksplisitt konsentrerer seg om dette temaet.
5
 Når en innen retorikkfel-

tet ofrer oppmerksomhet til organisasjoners kommunikasjon er gjerne reklame man be-

fatter seg med, og til dels også spesielle områder som miljøretorikk.
6
 Skal en finne mer 

                     
1
  Deetz (1992). Korten, Derber, Klein; globalisering: Stiglitz, Krugman, {Gonzalez, 2001 #1029} 

{Carey, 1995 #1200}, Pallast, {L'Etang, 2004 #1924, p. 228} 

2
  Hertz (2003). 

3
  Espeli (1999), Gullberg & Helland (2003). 

4
  Cheney (1992), Sullivan & Goldzwig (2004). 

5
  I.e. Johansen & Frandsen (2000), Møller Nielsen (2003). 

6
  Se for eksempel Mral & Larsson (2004) om reklame og retorikk; og Lange (1993), Lutts (2000), 

eller Feller (2004) om organisasjoners miljøretorikk. Litteraturen i det sistnevnte har likevel ikke noe 

sterkt fokus på organisasjoner eller deres informasjon & samfunnskontakt.  
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omfattende retoriske studier av organisasjoners kommunikasjon kan det synes som om 

man må gå til fagfeltene informasjon & samfunnskontakt (’public relations’) og organi-

sasjonskommunikasjon (’organizational communication’). Organisasjons-

kommunikasjon har først og fremst dreid seg om kommunikasjon innen organisasjoner,
7
 

mens informasjon & samfunnskontakt tradisjonelt har beskjeftiget seg med ekstern 

kommunikasjon (se neste avsnitt). Flere forskere er opptatt av å peke på sammenhenge-

ne mellom disse størrelsene, og mener at skillet har stadig mindre relevans.
8
 Av prag-

matiske grunner er det imidlertid først og fremst forskningen innen informasjon & sam-

funnskontakt-feltet som vil bli diskutert her.  

Dette teoretiske essayet gir et kort overblikk over de retoriske studiene som finnes innen 

informasjon & samfunnskontakt, og dveler ved det som kan kalles det dominerende re-

toriske perspektivet og kritikk av dette. Til slutt pekes det på en del utfordringer som 

oppstår når en vil bruke retorisk teori på informasjon & samfunnskontakt, samt noen av 

de utfordringene som oppstår for retoren selv.  

 

Retorikk brukt innen informasjon & samfunnskontakt  

Informasjon & samfunnskontakt er definert på mange ulike måter. For enkelhets skyld 

kan den følgende definisjonen gjøre nytte her:  

 

Public relations describe the overall planning, execution, and evaluation of an organization’s 

communication with both external and internal publics—groups that affect the ability of an organ-

ization to meet its goals.
9
 

 

Informasjon & samfunnskontakt kan altså inkludere intern kommunikasjon, men har 

som regel hovedvekt på eksternt orientert kommunikasjon. Brorparten av litteraturen 

innen feltet er konsentrert om å lage strategier og planer ut fra det som gjerne kalles et 

systemteoretisk utgangspunkt. Systemteori foreslår modeller for hvordan organisasjoner 

må forholde seg til omgivelsene for å overleve og vokse. Dette gjelder både hvordan 

man ser på kommunikasjon som et virkemiddel for å nå organisasjonens mål, hvordan 

                     
7
  Se for eksempel Jablin & Putnam (2001). 

8
  Cheney & Christensen (2001a). 

9
  Grunig (1992), side 4. 



4 

man analyserer omverden og identifiserer interessenter som en må utvikle relasjoner 

til.
10

  

Det virker imidlertid opplagt at en også kan tenke seg humanistiske innganger til dette 

feltet. Retorikk peker seg da ut som en klar kandidat dersom man legger vekt på disipli-

nens utgangspunkt som strategisk kommunikasjon. Muligheten for å koble informasjon 

& samfunnskontakt og retorikk har da også blitt påpekt i lang tid.
11

 På tross av dette, var 

det først i 1980 at en så starten på en nærmere utforskning av forholdet mellom retorikk 

og informasjon & samfunnskontakt. Særlig artikkelen ”Corporate advocacy: An appli-

cation of speech communication perspectives and skills—and more” av Robert L. Heath 

regnes som utgangspunkt for det som ofte kalles det retoriske perspektivet innen infor-

masjon & samfunnskontakt. Heath skreiv om det som kalles ’corporate advocacy’, noe 

han definerte som ”the management of issues in [sic!] behalf of corporate, educational, 

special-interest, governmental, and nonprofit organizations”.
12

 Betegnelsen sier noe om 

hvordan organisasjoner forsøker å bruke symbolske strategier for å forsvare sine inter-

esser. Heath har seinere foretrukket det mer omfattende begrepet ’issues management’, 

som dreier seg om å forutse, identifisere, evaluere og kommunisere i forhold til omstrid-

te saker (’issues’) som har betydning for organisasjonen.
13

 

Både ’corporate advocacy’ og ’issues management’ var imidlertid først og fremst aktivi-

teter som oppsto på 1970-tallet som et ledd i amerikansk næringslivs svar på økningen i 

interessergrupper og kritikk. Store selskap forsøkte å forsvare seg og sine interesser ved 

å promovere tema gjennom for eksempel avisannonser med politisk innhold istedenfor 

tradisjonelle produktorienterte budskap. Det uttalte målet var gjerne å motvirke “medie-

vridde budskap” og generell kritikk av næringslivets aktiviteter på grunn av “manglende 

kunnskap eller feilinformasjon”. Gjennom ’corporate advocacy’ og ’issues manage-

ment’ ønsket selskapene å støtte oppunder kapitalistiske verdier og grunnlaget for et 

fritt næringsliv. Det var selvsagt ikke noen nyorientering for amerikanske konsern. In-

formasjon & samfunnskontakt ses ofte som et svar på “møkkagraverjournalistikken” fra 

begynnelsen av det tjuende århundre der journalister satte søkelyset på kritikkverdige 

                     
10

  Se for eksempel Ihlen & Robstad (under utgivelse). 

11
  I.e. Bernays (1952), Knapp (1970). 

12
 Heath (1980), side 370.  

13
 Heath (1997c). 
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forhold i industri og næringsliv. Informasjon & samfunnskontakt kom kapitalistiske in-

teresser og verdier til unnsetning seinere også, men det nye på 1970-tallet var at arbeidet 

ble mer systematisk og proaktivt.
14

  

Utover 1980- og 1990-tallet ble det utført flere empiriske studier av organisasjoners re-

torikk i slike sammenhenger. I en klassisk artikkel fra 1983 studerte for eksempel 

Richard E. Crable og Steven L. Vibbert hvordan oljeselskapet Mobil brukte epidektisk 

retorikk, altså talesjangeren som gjerne skal vise hvor flink retoren eller andre er (lov-

prisning) og hvilke verdier han eller hun står for.  Mobil tok i bruk annonser med tekster 

om blant annet det offentliges regulering av næringslivet i form av miljøpålegg. Analy-

sen av disse annonsene viste hvordan selskapet tok på seg rollen som den amerikanske 

helten som framførte argumenter basert på “sunn fornuft” som motsats til “unødig byrå-

krati”.
15

  

Også europeiske forskere har tatt til orde for å bruke retorikk i forhold til informasjon & 

samfunnskontakt, men deres arbeid er gjerne metateoretiske.
16

 Som feltet informasjon 

& samfunnskontakt forøvrig er det amerikanske forskere som har vært mest aktive. På 

1990-tallet kom det for eksempel tre artikkelsamlinger: Rhetorical and Critical Approa-

ches to Public Relations,
17

 Public Relations Inquiry as Rhetorical Criticism,
18

 og Cor-

porate Advocacy: Rhetoric in an Information Age.
19

 Alle disse bøkene inkluderer artik-

ler som tar for seg intern kommunikasjon og bidrag som trekker på teorifelt som kultur-

teori, narrativ teori, og semiotikk.
20

 Kenneth Burke er teoretiker som er mye brukt, men 

det hevdes ofte at forbausende få studier inneholder diskusjoner eller definisjoner av 

hva retorikk er.
21

 Det finnes dessuten svært få arbeider som foreslår hvordan en retorisk 

analyse generelt skal gripes an i forbindelse med informasjon & samfunnskontakt. Jeg 

har ved noen anledninger forsøkt å antyde en framgangsmåte ved å blinke ut begreper 

                     
14

  Heath (1980), Cheney (1991), Crable & Vibbert (1995), Ewen (1996), Marchand (1998). 

15
  Crable & Vibbert (1995). 

16
  Se for eksempel Vestheim (1992), L'Etang (1996), Møller Nielsen (2001), Skerlep (2001), og 

Fredrikson (2002). 

17
  Toth & Heath (1992). 

18
  Elwood (1995). 

19
  Hoover (1997). 

20
  Porter (1992), Morris (1997), Tate (1997). 

21
  Toth (1999), Cheney & Christensen (2001b). 



6 

fra så vel klassisk som moderne retorisk teori som kan være fruktbare for å analysere 

informasjon & samfunnskontakt.
22

 Et mer omfattende forsøk på å foreslå en analyse-

modell finnes i Thomas J. Mickey’s bok Sociodrama: An Interpretive Theory for the 

Practice of Public Relations.
23

 Mickey trekker først inn begrepet scene fra sosiologen 

Erving Goffman,
24

 og snakker om en bakscene — kommunikasjon internt i organisasjo-

nen; en scene — kommunikasjon mellom organisasjonen og dens omgivelser; samt en 

sfære utenfor teateret — kommunikasjonen som foregår i organisasjonens omgivelser 

uten medvirkning fra organisasjonen.  

Mickey bruker så den såkalte pentaden til Kenneth Burke der analytikeren forsøker å 

besvare fem spørsmål med utgangspunkt i retorens perspektiv: “[What] was done (act), 

when or where it was done (scene), who did it (agent), how he [sic!] did it (agency), and 

why (purpose)”.
25

 Ved å kombinere Goffman og Burke får Mickey en matrise som han 

mener egner seg til å analysere hva som sies om en organisasjon. For eksempel, dersom 

publikum snakker om at en kjemisk fabrikk ikke bryr seg om miljøet, så resoneres det 

altså rundt aktøren og forhold i bakscenen. Tilsvarende vil utsagn fra kjemifabrikken 

om at introduksjon av renseteknologi vil minske utslippene plasseres i matrisecella for 

handling og opptreden på scenen.  

Poenget med matrisen er, ifølge Mickey, at en kan få klassifisert de bildene som publi-

kum har av en organisasjon. Matrisen kan etter sigende også hjelpe praktikere til å finne 

ordene som vil kunne involvere publikum. Helt hvordan dette er ment å foregå sies det 

imidlertid lite om, og modellen er også kritisert for å være sparsommelig og lite spesi-

fikk.
26

  

Gitt kritikken av modellen til Mickey er en i de fleste sammenhenger overlatt til å ta i 

bruk bøker om generell retorisk analyse når en vil analysere informasjon & samfunns-

kontakt retorisk.
27

 Problemet her kan imidlertid være at det ikke tas tilstrekkelig hensyn 

til at en har å gjøre med organisasjoner (dette poenget diskuteres videre i det nest-siste 

avsnittet). På et tematisk område har imidlertid retoriskorienterte forskere innen infor-

                     
22

  Ihlen (2002b), Ihlen (2004a), Ihlen (2004b). 

23
  Mickey (1995). 

24
  Goffman (1959). 

25
  Burke (1945/1969), side xv. 

26
  Hallahan (1997). 

27
  For eksempel Campbell & Huxman (2003), Foss (2004), Hart (1997), Karlberg & Mral (1998). 
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masjon & samfunnskontakt lyktes med å utvikle omfattende og særegne teorier, nemlig 

i studiet av organisasjoners retorikk i, under og etter kriser.
28

  

Keith M. Hearit har for eksempel demonstrert hvordan begrepet dissosiasjon fra Chaïm 

Perelman og Lucie Olbrechts-Tyteca med hell kan brukes for å forstå organisasjoners 

forsvarsstrategier når de er anklaget for å ha gjort noe galt.
29

 Hearit identifiserer tre ty-

piske dissosiasjonsprosesser: Organisasjoner vil typisk forsøke å skille mellom ankla-

gen, som hevdes å bare være en “påstand”, og sakens “egentlige” fakta. Dette kalles 

gjerne en mening/kunnskap-dissosiasjon. En annen arketypisk variant er å forsøke å pe-

ke ut en syndebukk, det vil si, skille mellom individ og gruppe (organisasjonen). En 

tredje variant er å innrømme sitt brøde, men be publikum om å betrakte det større bildet. 

Det enkeltstående feilskjæret representerer ikke organisasjonens essens.  

En mer uttømmende typologi av forsvarsstrategier, presentert av Timothy W. Coombs, 

peker på at organisasjoner typisk vil angripe, nekte, bagatellisere, bortforklare ansvar, 

innsmigre seg, godtgjøre, eller gi en uforbeholden beklagelse.
30

 Mye av denne for-

skningen er også representert i ’state–of–the–art’ boka Responding to Crisis: A Rhetori-

cal Approach to Crisis Communication.
31

 Til sammen er nok denne litteraturen fore-

løpig det mest givende og konsistente bidraget til retorisk teori fra informasjon & sam-

funnskontakt-feltet.  

 

Instrumentell eller kritisk? 

Mange av de retoriske studiene av informasjon & samfunnskontakt er gjennomført med 

instrumentelle formål. Noen argumenterer eksplisitt at en med et retorisk perspektiv vil 

forsøke å hjelpe organisasjoner med å gjøre deres retorikk mer effektiv. Det framheves 

også gjerne at det retoriske perspektivet kan ses som supplement til den “administrati-

ve” systemteorien som ble nevnt tidligere i artikkelen.
32

 

Retoriske studier av informasjon & samfunnskontakt kan likevel vel så gjerne inkorpo-

rere kritiske tilnærminger og stille spørsmål ved hvordan retoriske strategier bidrar til å 

                     
28

  Se for eksempel Downey (1993), Hearit (1994), Benoit (1995), Coombs (1995), Seeger, Sell-

now, & Ulmer (1998), Johansen & Frandsen (2000), Ihlen (2002a). 

29
  Hearit (1995), Perelman & Olbrechts-Tyteca (1969/1971). 

30
  Coombs (1999). 

31
  Millar & Heath (2003). 

32
  Trujillo & Toth (1987), Toth (1992). 
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opprettholde maktstrukturer, støtte privilegerte interesser, eller sikre spesielle utfall i 

politiske konflikter. Jeg mener at dette bør være en av oppgavene gitt den innflytelse 

som organisasjoner har i samfunnet. Som det er uttrykt av andre – det intellektuelle do-

menet må fravristes praktikerne slik at det ikke bare er ett rådende perspektiv som gjel-

der innen informasjon & samfunnskontakt.
33

 

Det er da også blitt gjennomført enkelte kritiske og retoriske analyser. En studie har for 

eksempel analysert selskapers årsrapporter for å finne ut hvordan de forsøker å ta æren 

for suksessene og bortforklare fiaskoene.
34

 I et annet arbeid er det fokusert på bruken av 

synekdoke for å rettferdiggjøre det kapitalistisk systemet og forklare børskrakk.
35

 Et 

tredje eksempel er en artikkel om hvordan tobakksselskapet Phillip Morris forsøkte å 

definere røyking som et spørsmål om individuell frihet.
36

 

Det er likevel først og fremst innen organisasjonskommunikasjon at man finner de mer 

kritiskorienterte retorikkstudiene. For eksempel har det vært gjennomført kritiske stu-

dier av hvordan organisasjoner forsøker å innprente sine verdier hos nyansatte.
37

 I andre 

arbeider er det pekt på hvordan fagforeninger argumenterer for arbeideres rettigheter, og 

at slike studier er et godt alternativ til det ledelsesfokuset som brorparten av den øvrige 

forskningen er bebyrdet med.
38

 

George Cheney er en annen forsker som har levert bidrag til en kritisk-retorisk tradi-

sjon.
39

 Brorparten av hans arbeid må klassifiseres som tilhørende organisasjons-

kommunikasjon, men han har også berørt forhold som angår informasjon & samfunns-

kontakt. Et av hans poeng er for eksempel hvordan organisasjoner står overfor en etisk 

og retorisk utfordring: Den første i forhold til å ha en genuin dialog med omgivelsene; 

den andre i forhold til å framstå som en konsistent og selv-refleksiv enhet som tilpasser 

seg omgivelsene. Spørsmålet om identitet står sentralt i mye av Cheneys forskning, og 

                     
33

  Dozier & Lauzen (2000). 

34
  Conrad (1992). 

35
  Morris (1997). 

36
  Holloway (1995). 

37
  McKinney (1995), Russell-Loretz (1995). 

38
  Hansen-Horn & Vasquez (1997). 

39
  Se for eksempel Cheney (1983), Cheney & Vibbert (1987), Cheney & Dionisopoulos (1989), 

Cheney & McMillian (1990), Cheney (1991), Cheney (1992), Cheney & Carroll (1997), Cheney & Chris-

tensen (2001b), Cheney & Christensen (2001a). 



9 

han har dessuten pekt på det problematiske ved å bruke individfokusert retorikk i for-

hold til informasjon & samfunnskontakt (dette poenget diskuteres videre i nest-siste av-

snitt). Cheney har også utmerket seg som en kritiker av den som framstår som den vik-

tigste teoretikeren som kombinerer retorikk og informasjon & samfunnskontakt — Ro-

bert L. Heath.  

 

Heaths retoriske perspektiv 

Som allerede nevnt blir Heath ofte kreditert med å ha bidratt til å initiere retoriske stu-

dier av informasjon & samfunnskontakt. På mange måter har Heath kommet til å perso-

nifisere den retoriske tilnærmingen, og hans perspektiv har dominert i det lille forsk-

ningsmiljøet innen informasjon & samfunnskontakt. Dette ses for eksempel tydelig i 

’state–of–the–art’ boka Handbook of Public Relations som Heath til alt overmål redi-

gerte.
40

 Man ser det også når Journal of Public Relations Research lager et spesial-

nummer om “Public Relations Values in the New Millennium” og Heath er den som blir 

invitert til å skrive om retorikk.
41

 Heath er også medredaktør for den nevnte Responding 

to Crisis: A Rhetorical Approach to Crisis Communication.
42

  

Heath mener retorikk er selve essensen i en organisasjons forhold til omgivelsene, og 

han har brukt svært mye av sin lange forskerkarriere til argumentere for dette.
43

 Reto-

rikk kan, ifølge Heath, gi grunnlaget for så vel etisk som pragmatisk praksis innen in-

formasjon & samfunnskontakt. Han gjør ofte en vri på Quintilian i det han holder opp et 

normativt retorisk ideal for informasjon & samfunnskontakt: Det bør dreie seg om 

“[the] good organization communicating well”.
44

 Retorikk forstås som en interaktiv, 

dialogisk og symmetrisk prosess som er etisk fordi den er offentlig og vektlegger dia-

lektikk. Organisasjoner kan nok drives av egeninteresse, men denne anses å bli temmet 

av responsen fra andre interessenter (’stakeholdere’), inkludert mediene.
45

 Den under-

                     
40

  Heath (2001). 

41
  Heath (2000). 

42
  Millar & Heath (2003). 

43
  Se for øvrig Heath (1980), Heath (1989), Heath (1992b), Heath (1993), Heath (1997a), Heath 

(1997b).  

44
  Heath (2001), side 39. 

45
  Interessenter forstås gjerne som de publikumsgruppene som kan påvirke en organisasjon, samt 

de publikumsgruppene som blir påvirket av en organisasjon. Se Ihlen & Robstad (under utgivelse). 
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liggende antakelsen er at “no entity can manipulate others forever, if at all”.
46

 Den som 

utøver informasjon & samfunnskontakt kan ikke bare drive påvirkning på vegne av or-

ganisasjonen, men er også nødt til å ta hensyn til og forsøke å fremme interessene, be-

hovene og perspektivene som finnes hos organisasjonens interessenter.  

Her vil en kjenne igjen den liberalistiske ideen om ideenes frie marked. Ideene testes ut 

i dette markedet, de dårlige og de som kun tjener retorens interesser forvitrer. Kritiske 

medier og grupper som lanserer motargumenter er avgjørende for denne prosessen. Det 

er, i følge Heath, dermed ikke noe poeng i å fordømme retorikk som sådan, selv om den 

kanskje støtter oppunder hegemoniske krefter. Svaret på dette problemet er å “let rheto-

ric run free, to champion each voice’s opportunity to express views that challenge other 

views of community”.
47

 Skjønt retorikken skal “selvfølgelig” underkastes standarder for 

sannhet og kunnskap, narrativ form, samt kritiseres i forhold til de verdier og perspekti-

ver som fremmes.
48

  

Tilnærmingen til Heath kan kritiseres på flere forskjellige punkter. For eksempel kan 

det virke som om en konsensusorientering er implisitt. Heath mener organisasjoner skal 

diskutere seg fram til konsensus med sine omgivelser. Seinere har han riktignok forsøkt 

å erstatte konsensus med ’concurrence’, det vil si, han hevder at det er forsøket og ini-

tiativet til dialog som er målet for informasjon & samfunnskontakt. Konsensus er fort-

satt idealet, men regnes som uoppnåelig.
49

 Denne reformuleringen er likevel ikke med 

på å fjerne problemet med hvordan en skal hanskes uforenelige motsetninger mellom en 

organisasjon og dens omgivelser. I noen situasjoner er det ikke bare slik at konsensus 

ikke kan nås, konsensus er ikke en gang ønskelig. Heaths samfunnsmodell må fortsatte 

kunne sies å være bygget rundt harmoni og står i opposisjon til en samfunnsmodell der 

en nettopp betrakter samfunnet som basert på interessemotsetninger og konflikter. En-

kelte har argumentert for at også forskere innen informasjon & samfunnskontakt bør 

vurdere om ikke en slik tilnærming gir en mer dekkende samfunnsbeskrivelse.
50

 

                     
46

  Heath (1993), side 143. 

47
  Heath (2000), side 84. 

48
  Heath (1992b). 

49
  Heath (1997b), Heath (2000). 

50
  Pieczka (1996). 
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Noen kritikere har også hatt problemer med det de kaller en bevegelse vekk fra perspek-

tivisme til relativisme.
51

 Heath argumenterer at “[the] limit on any point of view is the 

counter statement that can gain more support”.
52

 Som påpekt over opererer han imidler-

tid også med begreper som “sannhet” og “fakta”, og dermed stilles han overfor anklager 

om at han har et uavklart epistemologisk ståsted. Av og til mener han at sannhet er en 

sosial konstruksjon, andre ganger at det eksisterer en enkelt sannhet og at noen “fakta” 

er bedre enn andre. Problemet, mener kritikere, er at det gis få hint om hvordan en even-

tuelt skal komme fram til denne sannheten eller disse faktaene.
53

  

Den kanskje viktigste innvendingen overfor Heath er likevel at den ontologiske dimen-

sjonen av hans tilnærming er underutviklet.
54

 Det er en overoptimisme i forhold til 

hvordan ideenes marked fungerer, og Heath sier eksplisitt at ressurser ikke spiller noen 

rolle. Rettere sagt, han mener at mye ressurser heller kan være en hindring for trover-

dighet. Heath trekker gjerne fram hvordan tobakksindustrien og andre ressurssterke sel-

skap har blitt underlagt strenge reguleringer.
55

 Her legger Heath til grunn et falskt di-

lemma — det er fullt mulig å peke på situasjoner der ressurser synes å ha liten betyd-

ning, men også mulig å peke på situasjoner der ressurser nettopp spiller en stor rolle.
56

  

Flere har trukket fram hvordan økonomisk svake interessegrupper i samfunnet har kun-

net vinne fram ved for eksempel å unytte medienes arbeidsmåter til å få dekning for sine 

synspunkter.
57

 Dette er imidlertid ikke nødvendigvis med på å demonstrere at markeds-

plassen Heath snakker om fungerer optimalt, det er med på å nyansere bildet av at 

penger er ensbetydende med allmektig innflytelse. I et annet arbeid har jeg forsøkt å pe-

ke på ulike ressurstyper som kan ha betydning for organisasjoner, gjerne i kombinasjon 

med ulike retoriske strategier.
58

 At organisasjoner har behov både god retorikk og et 

                     
51

  Cheney & Christensen (2001b). 

52
  Heath (1997b), side 60. 

53
  L'Etang (1997). 

54
  Cheney & Christensen (2001b). 

55
  Heath (1992a). 

56
  Ihlen (2004b). 

57
  Davis (2002), Cottle (2003). 

58
  Ihlen (2004b). 
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minimum av ressurser er påpekt av flere andre studier også.
59

 Det trengs ressurser til å 

ha en fast stab, men en kan også snakke om at organisasjoner trenger visse former for 

kunnskap, kontakter, og et godt omdømme. 

I sum er det altså flere viktige innvendinger som kan gjøres i forhold til Heaths tilnær-

ming til retorikk og informasjon & samfunnskontakt. Det er fortsatt et stykke igjen til 

man har en god og omfattende retorikk for informasjon & samfunnskontakt. I neste av-

snitt tar jeg opp igjen det som jeg allerede har antydet flere ganger, nemlig påstanden 

om at en retorikk for informasjon & samfunnskontakt må være særegen.  

 

En annerledes retorikk? 

I 1968 publiserte Douglas Ehninger en artikkel der han definerte retorikk som “an orga-

nized, consistent, coherent way of talking about practical discourse in any of its forms 

or modes”.
60

 Med dette som utgangspunkt presenterte han så en periodisering av vestlig 

retorikk i form av tre såkalte retoriske systemer som etter sigende skulle ha avløst hve-

randre: den antikke grammatiske retorikken som var konsentrert om kategorisering og å 

vinne saker; den psykologiserte retorikken fra det attende århundre som hadde en epis-

temologisk basis; og til slutt den moderne sosiologisk retorikk som hadde som formål å 

forstå og bedre menneskelige forhold.
61

  

Richard E. Crable bygde så videre på dette tankegodset og lanserte ideen om organisas-

joners retorikk som et fjerde system.
62

 Crable argumenterte med at dette fjerde systemet 

dreide fokus mot retoren og vektla den ontologiske dimensjonen som “organizational 

beings”.  

 

Unseen, often unknown, organizations are the true rhetor of the latter half of the twentieth century. 

In a kind of ”sleight of hand,” spokespeople ”represent” those organized interests to audiences 

who–ironically–have their own multidimensional organizational affiliations. To ignore this is to 

assess rhetoric and organizations as they might have been in a simpler time. But to understand this 

is to understand rhetoric as it has evolved into a fourth great system.
63

  

                     
59

  Berry (1977), Kolbenstvedt, Strand, & Østensen (1978), Uhrwing (2001), Berger, Hertog, & 

Park (2002). 

60
  Ehninger (1968/1994), side 319. 

61
  Ehninger (1968/1994). 

62
  Crable (1986), Crable (1990). 

63
  Crable (1990), side 127. 
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For Crable synes det altså åpenbart at en moderne retorikk som skal kunne gjøre rede 

for organisasjoners kommunikasjon må ta hensyn til en ny kompleksitet.  

Andre har imidlertid advart mot kategoriseringen til Ehninger og Crable. Det etterlyses 

empiriske bevis, og det hevdes at kategoriseringen lener seg på et progressivistisk histo-

riesyn som antar at retorikk stadig har gitt mer til samfunnet.
64

 Til tross for denne kri-

tikken virker det klart at organisasjoners retorikk skiller seg vesentlig på flere punkter 

fra den antikken. Forskjellen kan imidlertid ofte være mer av grad og vektlegging av de 

ulike elementene i den retoriske kommunikasjonssituasjonen:
65

 

(1) Retoren er en organisasjon: Det er fundamentalt at en i dag ikke først og fremst for-

holder seg til enkelttalere, men til organisasjoner eller folk som representerer noen.
66

 La 

gå at mange organisasjoner forsøker å rekruttere ledere som er kjente og som kan per-

sonifisere organisasjonen. Den norske fjernsynskjendisen Petter Nome ble for eksempel 

ansatt som kommunikasjonsdirektør i Flyktningerådet i 2003. Nomes troverdighet kan 

styrke eller svekke troverdigheten til Flyktningerådet, og vice versa avhengig av organi-

sasjonens omdømme.  

Dette komplekse forholdet kan altså gi retoren fordeler, men også utfordringer. Den 

som jobber for større bedrifter har ofte en snerten drakt eller dress og slips — i det 

minste ei jakke — på seg under fjernsynsintervjuer. Den som uttaler seg på vegne av 

miljøorganisasjonen Natur og Ungdom må imidlertid gjerne ha på seg en anorakk for 

den saks skyld, fordi det er mer i samsvar med det bildet folk har av organisasjonen.  

Organisasjonens budskap kan ofte ha et uklart opphav eller en uklar forfatter stemme. 

Ofte foretrekkes passive former og det handlende subjektet forsvinner.
67

 Dette kan være 

en forsvarsstrategi for organisasjoner der ledelsen forsøker å slippe unna ansvar. Samti-

dig er det et åpent spørsmål hvordan denne formen virker inn på organisasjonens tro-

verdighet eller ethos. En ting er imidlertid sikkert — det å analysere ethos når retoren er 

en organisasjon er en mer kompleks affære enn å analysere ethos hos en enkelttaler.
68

  

                     
64

  Toth (1999). 

65
  Sproule (1988). 

66
  Crable (1990). 

67
  Cheney (1991). 

68
  Se forøvrig Møller Nielsen (2003) for en videre diskusjon av dette. 
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(2) Publikum er større, mer sammensatt; dimensjonene tid og rom er annerledes: Gre-

kerne henvendte seg ofte til en eliteforsamling: Menn som faktisk var så rike at de had-

de råd til å sysle med politikk. Våre tiders retorer kan selvfølgelig drive lobbyvirksom-

het eller forsøke å påvirke ulike eliter, men ofte adresserer de et stort og sammensatt 

publikum som de ikke nødvendigvis kjenner. Organisasjoner henvender seg dessuten 

ofte til et publikum som den ikke kan se, og som dermed ikke umiddelbart kan gi re-

spons. Retoren kan altså ikke justere sin kommunikasjon underveis på samme måte som 

en kan gjøre i et klasserom eller på en talerstol foran en forsamling. Dimensjonene tid 

og rom er annerledes for den moderne retor. Dette er selvsagt ikke noe som er eneståen-

de for organisasjoner, men de har gjerne flere interessenter å forholde seg til enn den 

gjengse retor som ikke representerer andre enn seg selv.
69

  

(3) Kanalene er flere: En organisasjon kommuniserer ved hjelp av flere kanaler enn ba-

re direkte kontakt med målgruppa. Den moderne retor kan ta i bruk nettsteder, presse-

meldinger, årsrapporter, reklameplakater, kommunisere med sin logo eller bygget det 

holder til i. Innen informasjon & samfunnskontakt-feltet har forskere studert retorikken 

i årsrapporter,
70

 bransjemedier,
71

 og promoveringsmateriell.
72

 Også en organisasjons 

utsagn i mediene tas gjerne med i retoriske studier innen informasjon & samfunnskon-

takt.
73

 

Igjen gjelder det at dette gir muligheter og utfordringer for retoren. Det er for eksempel 

viktig å huske på at de ulike kanalene har ulik innflytelse på teksten — det stilles visse 

sjangerkrav.
74

 Dersom en vil oppnå mediedekning er det godt mulig at en må utelate 

detaljer og sammenhenger som en ville lagt vekt på når en skriver en artikkel i organisa-

sjons medlemsblad. 

(4) Budskapet må tilpasses et mer sammensatt publikum: At en kommuniserer med et 

større og mer sammensatt publikum får selvfølgelig også følger for hvilke tekststrate-

gier en kan ta i bruk. For ikke mange år siden kunne en i Norge stille spørsmålet ”så du 

på fjernsynet i går?”. En bekreftelse innebar at det var NRK det dreide seg om ettersom 

                     
69
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70
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71
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72
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73
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74
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dette var den eneste fjernsynskanalen man hadde tilgang til i hele landet. I dag må en 

spesifisere hvilke kanal en har i tankene dersom en stiller et slikt spørsmål. På den an-

nen side er det også enkelte kulturelle uttrykk som har gått sin seiersgang over store de-

ler av kloden og som på den måten binder folk sammen. Fjernsynsserier som Friends 

har vært populære i så vel Brasil som i Skandinavia og USA.  

For den moderne retoren gjelder det imidlertid at referansegrunnlaget ikke kan tas for 

gitt. Noe som en publikumsgruppe synes er morsomt, kan en annen publikumsgruppe 

synes er støtende. Dette er selvfølgelig viktig å huske på under utformingen av budska-

pet, og ikke minst i analysen av de samme budskapene. Mens en retorisk strategi kan 

virke helt malplassert i en situasjon fordi den ikke tar tilstrekkelig hensyn til det som 

oppfattes som det store publikum, kan den muligens være svært velegna til å kommuni-

sere med andre målgrupper som for eksempel aksjeeiere.
75

 

 

Konklusjon 

Det går altså an å peke på endrede forutsetninger for den moderne retor, her forstått som 

organisasjoner i vid forstand. I forhold til hver i sær av elementene i kommunikasjonssi-

tuasjonen kan det skilles ut punkter som gir teoretiske utfordringer og muligheter for 

retoriske forskere, enten en mener å tilhøre informasjon & samfunnskontakt-feltet eller 

ikke, enten man har et instrumentelt eller et kritisk utgangspunkt. Gitt beskrivelsen som 

åpner denne artikkelen måtte det nærmest kalles en unnlatelsessynd om man forsømmer 

dette forskningsfeltet videre. 

                     
75

  Crable (1990), Ice (1991), Seeger, Sellnow, & Ulmer (1998). 
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