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Retorikk i organisasjoner
1
 

Øyvind Ihlen 

 

Dagens mektigste institusjon er trolig korporasjonen. Over halvparten av verdens 100 

største økonomier tilhører selskap som Exxon Mobile, Wal-Mart og Royal Dutch Shell. 

På tross av dette er den strategiske kommunikasjonen til slike organisasjoner lite 

studert. I denne artikkelen presenterer jeg deler av den retoriske forskningen som har 

tatt for seg retorikken til korporasjoner og andre typer organisasjoner. Fagfeltet kalles 

gjerne informasjon & samfunnskontakt eller ’public relations’. Jeg diskuterer noen av 

svakhetene forbundet med tilnærmingene her, og hvordan en kan komme nærmere en 

fullverdig retorikk for organisasjoners kommunikasjon. En slik retorikk må gjerne 

suppleres med et perspektiv på ressurser dersom formålet er å studere den 

samfunnsmessige påvirkningen som organisasjoner har. 

 

Bakgrunn 

Organisasjoner kan forstås som en samling individer som gjennomfører forskjellige 

oppgaver på en koordinert måte for å nå visse mål (Bruzelius & Skärvad, 2000). 

Organisasjonsbegrepet kan dermed omfatte det lokale skolekorpset, 

utenriksdepartementet, bensinstasjonen på hjørnet og den multinasjonale korporasjonen. 

Spesielt den sistnevnte organisasjonstypen har fått mye oppmerksomhet i takt med sin 

ekspansjon i moderne eller seinmoderne tid ettersom den griper inn på stadig større 

økonomiske, politiske og kulturelle områder. Denne økte makten må legitimeres på et 

vis, og i næringslivet tyr mange til utvikling av program for sosial ansvarlighet eller 

’corporate social responsibility’. Slik forsøker aktørene å kommunisere at de ikke bare 

                                                 
1
 Dette er en bearbeidet og forkortet versjon av en artikkel som sto på trykk i Rhetorica Scandinavica nr. 

34 i 2005. 
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jakter profitt, men også tar ansvar for de konsekvensene deres virksomhet har for 

mennesker, miljø og samfunn.  

Korporasjoner og andre organisasjoner tar imidlertid også i bruk retorikk i en 

rekke andre sammenhenger. For eksempel forfølger de sine interesser gjennom lobby-

virksomhet overfor politikere. Retorikk synes sentralt i alle disse tilfellene.  

 

Et retorisk paradigme for informasjon & samfunnskontakt  

Informasjon & samfunnskontakt er fagfeltet som tar for seg organisasjoners 

kommunikasjon med omgivelsene. Robert L. Heath er den forskeren som oftest trekkes 

fram når en snakker om retoriske studier av denne virksomheten. Heath mener retorikk 

er selve essensen i en organisasjons forhold til omgivelsene. Retorikk kan, ifølge Heath, 

gi grunnlaget for så vel etisk som pragmatisk praksis innen informasjon & 

samfunnskontakt. Han gjør ofte en vri på et sitat av den romerske retorikeren Quintilian: 

Informasjon & samfunnskontakt bør dreie seg om ”den gode organisasjonen som 

kommuniserer bra” (“[the] good organization communicating well”) (Heath, 2001, s. 

39).  

Heath forstår retorikk som en etisk, interaktiv, dialogisk og offentlig prosess. 

Kritiske medier og grupper som lanserer motargumenter er avgjørende for at prosessen 

skal fungere. Samtidig er det helt sentralt at selv om organisasjoner drives av 

egeninteresse, så blir denne nødvendigvis temmet av medienes kritiske dekning og 

andres synspunkter. Den som utøver informasjon & samfunnskontakt kan ikke bare 

drive ensidig påvirkning, men må også ta hensyn til og forsøke å fremme interessene, 

behovene og perspektivene som finnes hos organisasjonens interessenter. Interessenter 

er da forstått som de publikumsgruppene som kan påvirke en organisasjon, men også de 

publikumsgruppene som blir påvirket av en organisasjon. 

Heath har altså tro på at det eksisterer et fritt marked for ideer og synspunkter. 

Ideene og synspunktene testes ut i dette markedet, og de dårlige og de som kun tjener 

talerens interesser vil ikke vinne fram.  

Heaths tilnærming kan kritiseres på minst to punkter. For det første bygger 

Heath på en forenklet forestilling om motivene som organisasjoner og folk har for å 

kommunisere. Det er ikke nødvendigvis slik at parter forsøker å oppnå konsensus, eller 

at dette kan oppnås ved hjelp av kommunikasjon. Heath ser samfunnet basert på en 
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harmonimodell, men dette står i opposisjon til perspektivet der en nettopp betrakter 

samfunnet som basert på interessemotsetninger og konflikter. Av og til kan det være 

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. Motstanderne av utbyggingen av et vassdrag ønsker ikke et kompromiss der 

en bare utbygger en liten del av vassdraget. De vil ønske at utbyggingsplanene 

skrinlegges.  

Den andre sentrale innvendingen overfor Heath er at han uttrykker en 

overoptimisme i forhold til hvordan ideenes marked fungerer, og sier eksplisitt at 

ressurser ikke spiller noen rolle. Rettere sagt, han mener at mye ressurser kan være en 

hindring for en organisasjons troverdighet. I denne forbindelse bruker han gjerne 

tobakksindustrien som et eksempel. På tross av de enorme ressursene til denne 

industrien har den ikke kunnet forhindre at det er blitt introdusert røykeforbud mange 

steder og at det legges begrensninger for markedsføringen av tobakk (Heath, 1992). Her 

legger imidlertid Heath til grunn et falskt dilemma — det er fullt mulig å peke på 

situasjoner der ressurser synes å ha liten betydning, men også mulig å peke på 

situasjoner der ressurser nettopp spiller en stor rolle. Ressurser kan her dreie seg om 

penger, men også om kunnskap. Dette poenget videreutvikles i et seinere avsnitt.  

 

Krisekommunikasjon 

Krisekommunikasjon er det området der den retorisk orienterte forskningen innen 

informasjon & samfunnskontakt har lyktes best med å utvikle noe som likner særegne 

teorier. Arbeidene til Keith M. Hearit er sentrale og spennende i denne sammenhengen 

(Hearit, 2006). Hearit har brukt begrepet dissosiasjon for å forstå organisasjoners 

forsvarsstrategier når de er anklaget for å ha gjort noe galt. Han identifiserer tre typiske 

dissosiasjonsprosesser: Organisasjoner kan forsøke å ta i bruk en mening/kunnskap-

dissosiasjon der de skiller mellom anklagen, som hevdes å bare være en “påstand”, og 

sakens “egentlige” fakta. En annen arketypisk variant er å forsøke å peke ut en 

syndebukk, det vil si, skille mellom handlingene til et enkeltindivid og gruppa 

(organisasjonen) som helhet. En tredje tilnærming er å innrømme sitt brøde, men be 

publikum om å betrakte det større bildet: Det enkeltstående feilskjæret representerer 

ikke organisasjonens essens. 
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Andre forskere har foreslått mer omfattende typologier over strategier som 

organisasjoner tar i bruk når de er anklagd for å ha gjort noe galt. Et fruktbart arbeid i 

denne tradisjonen er det som gjøres av Timothy W. Coombs. Coombs skiller mellom 

strategier som kan plasseres på et kontinuum der aggressivitet og ettergivenhet danner 

hvert sitt ytterpunkt (Coombs, 1999):  

(1) Angripe: Organisasjonen kan påstå at anklageren har egeninteresser i saken, 

eller at vedkommende ikke har den sanne kunnskap om saksforholdene og heller ikke er 

interessert i å skaffe denne.  

(2) Nekte: Organisasjonen kan hevde at anklagene er grunnløse eller at en iallfall 

ikke har hatt til hensikt å gjør det en blir beskyldt for.  

(3) Bortforklare: Organisasjonen kan forsøke å minimalisere ansvaret ved å 

påstå en ikke hadde kontroll over situasjonen eller at en ikke ønsket å skade noen. Det 

hevdes ofte at organisasjonen er uten skyld fordi et enkeltindivid handlet uten 

organisasjonens samtykke. 

(4) Rettferdiggjøre: Organisasjonen kan forsøke å minimalisere eller 

bagatellisere skaden ved å påstå at den ikke var særlig stor. Da innrømme en gjerne at 

det gale har skjedd og at det var organisasjonens feil, men en ber om at folk ser på det 

store bildet.  

(5) Innynde seg: Organisasjonen kan forsøke å minne publikum på alt det en har 

felles, alle de gode tjenestene og produktene som organisasjonen har tilbudt tidligere 

eller som en skal tilby bare en får lagt denne kjedelige saken bak seg. 

(6) Godtgjøre: Organisasjonen kan gjøre noe for å rette opp skaden, og forsøke å 

hindre den fra å oppstå på nytt. 

(7) Full unnskyldning: Organisasjonen kan gi en uforbeholden beklagelse og 

komme med en bønn om tilgivelse.  

 

Disse strategiene kan selvfølgelig også kombineres, men en må huske på tre ting for at 

strategien skal være troverdig (Ihlen, 2002): 

(1) Indre enhetlig argumentasjon og struktur. Det må være en viss indre logikk 

som gjør at den man kommuniserer med føler at det som fortelles henger sammen. Når 

en bilmodell fra Mercedes velter virker det underlig at selskapet beklager dette, 

innrømmer at noe har gått galt og ber om tilgivelse, samtidig som det forsøker å gi 
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dekkprodusenten skylden for det som har skjedd. Dette forsvaret henger ikke sammen; 

bortforklaringsstrategien fungerer dårlig i kombinasjon med en beklagelse.  

(2) Ekstern, materiell enhet. Organisasjonen må ikke ignorere viktige fakta, 

motargumenter eller tema. Den historien som fortelles må oppleves som komplett i 

forhold til hva publikum har kjennskap til. I det sistnevnte eksempelet med Mercedes 

var det slik at selskapet lenge insisterte på at bilmodellen var sikker, på tross av at 

mediene brakte bilder fra flere testkjøringer der bilen hadde gått rundt. Da brøyt altså 

beskrivelsen kravet til ekstern materiell enhet fordi det var opplagt for den som fulgte 

med i mediene at det var et problem med bilmodellen. 

(3) Karaktermessig enhet, det vil si, om fortellerne eller aktørene i historien 

virker troverdige. Det trengs en viss forutsigbarhet og stabilitet i hvordan de handler. 

Ofte forsøker organisasjoner å oppnå dette ved å holde fast ved sin opprinnelige strategi. 

Det er imidlertid vesentlig at karaktermessig enhet også kan oppnås ved å innrømme 

sine feil.  

 

Nå er imidlertid de fleste forskere opptatt av å understreke at strategiene ikke bør velges 

uavhengig av hva organisasjonen faktisk har gjort. Det er opplagt at det kommer inn 

normative og etiske aspekter som at man ikke skal lyve, bevisst fordreie sin framstilling, 

eller på annen måte forlede sine kommunikasjonspartnere. Det understrekes ofte at 

ansvar, ærlighet, og åpenhet trengs for å bygge den tilliten som organisasjonene er 

avhengige av. Mye av teorien innen informasjon & samfunnskontakt har altså et mer 

eller mindre instrumentelt formål, en skal hjelpe praktikere til å gjøre en bedre jobb. Det 

er imidlertid selvsagt ikke alle organisasjoner som oppfører seg bra. Det bør være like 

opplagt at retorisk teori kan brukes med et kritisk formål også, noe jeg diskuterer videre 

i neste avsnitt. 

 

Kritisk-retoriske perspektiver 

Retorisk teori kan brukes til å studere hvordan retorikk bidrar til å opprettholde 

maktstrukturer, støtte privilegerte interesser, eller sikre spesielle utfall i politiske 

konflikter.  

En studie har for eksempel analysert selskapers årsrapporter for å finne ut 

hvordan de forsøker å ta æren for sine suksesser og bortforklare sine fiaskoer (Conrad, 
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1992). Et annet eksempel er en artikkel om hvordan tobakksselskapet Phillip Morris har 

forsøkt å definere røyking som et spørsmål om individuell frihet, for på den måten å 

mønstre motstand mot røykeforbud (Holloway, 1995).  

Selv har jeg brukt retorikk til å analysere hvordan organisasjoner har oppnådd 

politisk innflytelse i konflikter om energi og miljø ved å påvirke så vel politikere som 

medier og opinionen. Til dette analyseformålet har jeg også foreslått å ta i bruk en 

samling av begreper fra antikk og moderne retorikk. Det kan for eksempel være sentralt 

å se nærmere på de ulike appellformene en organisasjon tar i bruk (etiske, emosjonelle, 

og logiske) og hvordan de forsøker å oppnå identifikasjon med sitt publikum. (Ihlen, 

2004).  

 George Cheney har sammen med noen kolleger poengtert hvordan 

organisasjoners retorikk kan knyttes til fire vide strategikategorier (Cheney, 

Christensen, Conrad, & Lair, 2004):  

1) Organisasjoner responderer på eksisterende retoriske situasjoner. Her kan de 

nevnte retoriske strategiene for krisekommunikasjon plasseres.  

2) Organisasjoner forsøker å komme retoriske situasjoner i forkjøpet, for 

eksempel ved hjelp av omverdenanalyse eller ’issues management’.  

3) Organisasjoner kan forsøke å forme retoriske situasjoner. Cheney et al 

poengterer hvordan organisasjoner har forsøkt å styrke ideen om eksistensen og verdien 

av det frie marked og av privatisering og deregulering. Et annet eksempel som kan 

plasseres her er den nevnte strategien til Phillip Morris med å framstille røyking som et 

spørsmål om individuelle rettigheter.  

4) Organisasjoner kan forsøke å forme sin egen identitet. Dette tar ofte form av 

at organisasjonen forsøker å snakke med en stemme, noe som byr på utfordringer som 

drøftes mot slutten av denne artikkelen.  

 

Analytikere kan fokusere på så vel etikk som politikk i analysen av disse typene 

strategier. Slik har Cheney og andre teoretikere gitt verdifulle bidrag til en retorikk for 

organisasjoner. Det finnes i tillegg en rekke andre utviklingsmuligheter for en slik 

retorikk. En retning der det trengs mer forskning er i forhold til organisasjoners 

strategier i typiske situasjoner, slik som for eksempel ved strategiske forandringer 

(Müllern & Stein, 1999). Som nevnt har det blitt utviklet gode typologier for 
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kriseretorikk, men kriser er selvsagt bare en type situasjon som en organisasjon kan 

befinne seg i. En organisasjon kan for eksempel ha behov for å komme på offensiven 

for å opparbeide seg gode relasjoner til lokalsamfunnet eller til myndigheter. Hva slags 

typer strategier kan skilles ut i slik tilfeller? 

En retorikk for organisasjoner må dessuten ta et annet viktig hensyn: 

Kommunikasjonssituasjonen for dagens organisasjoner er fundamentalt annerledes enn 

kommunikasjonssituasjonen den klassiske retorikken ble utviklet for. 

 

En annerledes retorikk 

Den antikke retorikken var utviklet for å hjelpe personer som skulle tale. Situasjonen 

blir imidlertid annerledes når retoren er en organisasjon. Dette kan illustreres ved et 

raskt blikk på de ulike elementene i den retoriske kommunikasjonssituasjonen:  

 

Retoren 

Retorikken er i utgangspunktet individfokusert. Det er imidlertid fundamentalt at en i 

dag ikke først og fremst forholder seg til enkelttalere, men til organisasjoner eller folk 

som representerer andre eller noe. La gå at mange organisasjoner forsøker å rekruttere 

ledere som er kjente og som kan personifisere organisasjonen. Når en journalistkjendis 

ansattes som kommunikasjonsdirektør i en organisasjon kan det styrke eller svekke 

troverdigheten til firmaet, og vice versa avhengig av organisasjonens omdømme.  

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

Den som jobber for større bedrifter har ofte en 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 islender, fordi 

det er mer i samsvar med det bildet folk har av organisasjonen. 

 Når retoren er en organisasjon er det dessuten ofte at budskapet har et uklart 

opphav eller en uklar forfatterstemme. Dette kan være en forsvarsstrategi for 

organisasjoner der ledelsen forsøker å slippe unna ansvar. Samtidig er det et åpent 

spørsmål hvordan denne formen virker inn på organisasjonens troverdighet eller ethos. I 

sum: Det å analysere en organisasjons ethos er en mer kompleks affære enn å analysere 

ethos hos en enkelttaler. 
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Publikum 

Grekerne henvendte seg ofte til en eliteforsamling – menn som faktisk var så rike at de 

hadde råd til å sysle med politikk. Våre tiders retorer kan selvfølgelig drive 

lobbyvirksomhet 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 de ikke kan se, og som dermed ikke umiddelbart kan 

gi respons. 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 

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

enn den gjengse retor som ikke representerer andre enn seg selv.  

 

Kanaler 

En organisasjon kommuniserer ved hjelp av flere kanaler enn bare direkte kontakt med 

målgruppa. Den moderne retor kan ta i bruk nettsteder, pressemeldinger, årsrapporter, 

reklameplakater, kommunisere med sin logo eller bygget organisasjonen holder til i. 

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. 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 

organisasjonens medlemsblad. 

 

Budskap/tekster 

At en kommuniserer med et større og mer sammensatt publikum får selvfølgelig også 

følger for hvilke tekststrategier 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 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 annen side er det også enkelte kulturelle uttrykk som har 

gått sin seiersgang over store deler av kloden og som på den måten binder folk sammen. 

For den moderne retoren gjelder det imidlertid at referansegrunnlaget ikke kan 

tas for gitt. Noe som en publikumsgruppe synes er morsomt, kan en annen publikums-
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gruppe synes er støtende. Dette er selvfølgelig viktig å huske på under utformingen av 

budskapet, og ikke minst i analysen av de samme budskapene.  

Samtidig er det også slik at konkurransen mellom tekster er blitt større, og at det 

dermed er et større press for å bruke retorikk for differensiere dem. Dette kan imidlertid 

også gjøres ved å resirkulere og spille på allerede eksisterende og kjente tekster.  

 

En kort sosiologisk ekskurs  

En annen måte å videreutvikle en retorikk for organisasjoner på er ved å trekke på andre 

litteraturretninger. En kan bruke litteratur som tar for seg retorikken til spesielle 

organisasjonstyper eller en kan se på hvordan andre fagtradisjoner som for eksempel 

juss håndterer organisasjonsbegrepet og nærmer seg spørsmål omkring organisasjoners 

eksistensberettigelse. Fra statsvitenskapen går det også an å trekke på teori om ulike 

former for autoritet (Wæraas, 2004). Innen organisasjons- og ledelsesteori finnes det 

også forskere som tar for seg begreper som virksomheters identitet, omdømme, og 

sosiale ansvar. Noen av disse arbeidene tar eksplisitt for seg retorikk (Llewellyn, 1990; 

Saiia & Cyphert, 2003).  

En annen mulig utviklingsretning jeg vil trekke fram i forbindelse med kritiske 

studier er det å se nærmere på den materielle og symbolske konteksten til retorikken. 

Jeg vil argumentere for å kombinere retorikkanalyse med et sosiologisk perspektiv på 

ressurser. Mitt poeng er at for eksempel globaliseringsprosessen generelt viser hvordan 

store multinasjonale selskaper øker sin makt på bekostning av politikere og borgere. For 

å skjønne betydningen informasjon & samfunnskontakt har i en slik forbindelse er det 

nødvendig med et integrert perspektiv på retorikk og ressurser. Noen ganger vil retorikk 

ha avgjørende innflytelse, andre ganger vil ressurser være viktigere. At det ene generelt 

skulle ha forrang framfor det andre er etter min oppfatning feil.  

Dersom en organisasjon vil kommunisere med omverdenen er det en rekke 

ressurser som må være til stede. Organisasjonen må ha ansatte med den rette 

kunnskapen om ulike kanaler, hvordan en kontakter mediene og driver 

lobbyvirksomhet, eller for den saks skyld, hvordan en tar i bruk teori om informasjon og 

samfunnskontakt. Videre må den eller de ansatte som har denne kunnskapen få an-

ledning til å bruke den. Tid er avgjørende. Dersom organisasjonen ikke besitter denne 

nødvendige kunnskapen eller tid er en mangelvare, kan den eventuelt forsøke å leie inn 
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et kommunikasjonsbyrå. Dette igjen krever selvfølgelig også penger. En organisasjon 

kan altså aldri frigjøre seg fra et visst ressursbehov, på tross av at kløktig bruk av 

informasjon & samfunnskontakt kan gjøre behovet for finansielle muskler mindre. 

På den annen side kan organisasjoner heller ikke frigjøre seg fra retorikk. Det er 

bare mulig å kommunisere og forstå situasjoner ved hjelp av retorikk. For å begrunne en 

organisasjons eksistens og gjøremål trengs det retorikk. Organisasjonen har et behov for 

å framstå som legitim på tross av at den kanskje i utgangspunktet gjør nærmest hva den 

vil fordi den er så ressurssterk.  

Mitt argument er altså at teori om informasjon & samfunnskontakt ikke bare må 

gripe retorikken som en organisasjon tar i bruk, men også forstå hva slags andre 

ressurser organisasjonen trekker på for å oppnå sine mål. Løselig inspirert av sosiologen 

Pierre Bourdieu går det for eksempel an å snakke om at en organisasjon bør være 

institusjonalisert, den bør besitte noe økonomisk kapital, ha ansatte som har utdannelse 

og/eller praktisk erfaring, det vil si, kunnskapskapital. Organisasjonen bør også ha 

nettverk, noe som kan betraktes som dens sosiale kapital. Endelig vil det omdømme en 

organisasjon har, dens ethos, også kunne betraktes som en form for symbolsk kapital 

(Bourdieu, 1986). Ved å analysere slik ressurser i tillegg til de retoriske strategiene en 

organisasjon tar i bruk vil en kunne gi en rikere redegjørelse for dens samfunnsmessig 

innflytelse.  

 

Konklusjon 

I denne artikkelen har jeg tatt til orde for et økt fokus på organisasjoners retorikk. Jeg 

har presentert og diskutert retoriske studier innen fagfeltet som kalles informasjon & 

samfunnskontakt. Det gis en del endrede forutsetninger når retoren er en organisasjon. I 

forhold til hver i sær av elementene i kommunikasjonssituasjonen kan det skilles ut 

punkter som gir teoretiske utfordringer og muligheter for retoriske studier enten man 

har et instrumentelt eller et kritisk utgangspunkt. For å strekke seg mot en fullverdig 

retorikk for organisasjoner kan også trekke på en rekke andre teoretiske retninger som 

sier noe om organisasjoners særegenhet og kommunikasjon. Med et kritisk 

utgangspunkt kan en i tillegg strekke seg mot en sosiologisk inspirert retorikk som også 

studerer en organisasjons ressurser. Gitt den sentrale plassen som organisasjoner og 
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deres kommunikasjon har i samfunnet, må det nærmest kalles en unnlatelsessynd om 

man forsømmer å analysere dette.  
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