
Sammanfattning 
För företag som startar sin verksamhet och vill skapa en identitet i det växande mediala 
samhället är retoriken avgörande. Att som företag skapa en identitet och kommunicera ut den 
till sin omgivning tror vi har blivit livsavgörande för ett företags profilering och positionering. 
 
Syftet med arbetet är att försöka finna en djupare förståelse för hur man kan använda retorik i 
ett företag när man formar och förmedlar sin identitet. Det gör vi genom att analysera en av 
oss genomförd fallstudie och sedan jämföra den med en annan studie om Skandia. Vi har 
frågat oss hur vårt fallföretag arbetat för att komma fram till sin identitet och hur man tänker 
förmedla den. Har vårt fallföretag alls tänkt på retoriken som verktyg och styrmedel för 
kommunikationen?   
 
Metodmässigt bygger vårt arbete främst på samtal med grundaren, styrelseordföranden och 
säljchefen på vårt fallföretag samt på litteraturstudier inom de ämnen vi behandlar i 
uppsatsen. Främst har vi behandlat retorik, kommunikation och marknadsföring. Studien är 
kvalitativ och deduktiv vilket innebär att vi inte försökt skapa en generell teori. Bearbetning 
och analys har gjorts utifrån det hermeneutiska perspektivet som utgår från tolkning och 
förståelse av empirin.  
 
Vår slutsats är att man faktiskt kan arbeta retoriskt utan att känna till mycket om retorik. Vi 
anser att man kan komma långt retorisk utan att kunna teorin men att man ändå måste tänka i 
retoriska banor och vara medveten om att kommunikation har en stor makt att påverka. För 
företag innebär denna slutsats att även om kommunikationen fungerar på ett dugligt sett så 
finns det utrymme för förbättringar. Retoriken som verktygslåda hjälper företag att se alla 
delar som man behöver arbeta retoriskt med så att man undviker att förbise viktiga områden. 
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Inledning  
 
Bakgrund 
Det ämnesområde vi ska arbeta med i den här uppsatsen är retorikens roll i ett företags 
strategiska kommunikation. 
 
Vi tror att det, i vår globala värld blir viktigare för företag och andra aktörer att profilera sig i 
det växande mediebruset. Att som företag skapa en identitet och kommunicera ut den till sin 
omgivning tror vi har blivit livsavgörande för ett företags profilering och positionering. Vi 
menar inte att kommunikation är något nytt för företag, frågan är istället hur bra denna 
kommunikation är. Vi anser att kommunikation är lyckad när den hjälper företag att uppnå 
sina mål. Därför anser vi att kommunikationen måste vara strategisk. Samtal skapar och utgör 
vår sociala värld, en avgörande faktor för när medvetenhet och identitet skapas. Samtal som 
handling kan bidra till självbild och självkänsla. Samspel och kommunikation är avgörande 
för identitet och medvetande1. 
 
Samtidigt som det är viktigt med kommunikation mot omgivningen tror vi att det är lika 
viktigt med den kommunikation som sker inåt. Vi tror att det är avgörande för ett företag att 
involvera sina anställda i företagets värderingar och arbetssätt. Vi menar att den inre 
kommunikationen är viktig eftersom vi ser personalen som ett viktigt kommunikationsverktyg 
utåt mot företagets kunder. Om personalen har förstått de värderingar som präglar företaget 
menar vi att det kommer att visa sig i kundbemötandet.   
 
Begreppet kommunikation är fortlöpande och interaktivt och är därför svår att formulera i 
praktiska råd och metoder. Retorik däremot inom begreppet kommunikation kan studeras i 
detalj och kan ge utövaren en mer specifik och tydlig verktygslåda2. Vi tror att begreppen 
kommunikation och retorik egentligen är uttryck för samma fenomen. Skillnaden mellan 
retorik och kommunikation anser vi ligger i deras syfte och vi tror att retoriken har ett 
normativt syfte som eftersträvar att visa hur man utför en god kommunikation. Med en god 
kommunikation menas då att den hjälper till att uppfylla de utsatta målen.  
 
Vi tycker att det är viktigt att undersöka retorik och kommunikation som medel för att visa sin 
identitet och vi tror att det är livsavgörande för ett företags överlevnad att man arbetar med 
retorik och kommunikation. Det är idag en utmaning att få kommunikationen att 
uppmärksammas av mottagaren eftersom människor överöses med olika mediala budskap3. 
Av den anledningen anser vi att retoriken kan hjälpa företag så att deras kommunikation och 
deras budskap om identitet upptäcks. 
 
Vi anser att själva processen att skapa en identitet är ett område som inte har utforskats ur alla 
vinklar, något som framgått när vi läst böcker om ämnet4. När vi studerade litteratur fann vi 
inte heller så många kopplingar till retorikens roll som verktyg i denna process som vi 
önskade.  
 
 
 
 
                                                 
1 Nilsson, 1993 
2 Dialog med Bo Inge Skarström  
3 Strid, 1999 
4 Arnt & Friman 1983, Holm 2002, Hägg 1998, Nilsson 1993, Strid 1999,  
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Problemformulering 
Som tidigare nämnts ligger vårt intresse i den process som leder fram till att ett budskap om 
identitet förmedlas med retorikens hjälp. Det vi mer exakt tänker undersöka är just detta 
fenomen med retorik som ett viktigt verktyg i ett företags kommunikationsstrategi. Vi vill 
förstå hur de ledande personerna i ett företag tänkt när de resonerat fram hur de vill uppfattas, 
vilka värderingar de ska stå för och hur de ska få ut dessa tankar till kunderna. Vi vill också 
studera hur de tänkt involvera sina anställda och få dem att handla i enlighet med ledningens 
uttänkta identitet och mål. Våra frågeställningar blir därför: 
 

• Hur har vårt fallföretag arbetat för att komma fram till sin identitet och hur tänker man 
förmedla den?  

 
• Har vårt fallföretag överhuvudtaget tänkt på retoriken som verktyg och styrmedel för 

kommunikationen?  
 
Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att ge en djupare förståelse för hur man kan använda retorik 
när ett företag formar och förmedlar sin identitet. Vår avsikt är att placera retoriken i ett 
företagsekonomiskt sammanhang. Vi har valt att genomföra en fallstudie med ett 
ledningsperspektiv på ett nystartat företag.  
 
Perspektiv 
Vi upplever att retorik är ett komplext ämne och många gånger är det svårt att se hur delarna 
hänger ihop. Därför har vi valt att arbeta med tre olika perspektiv på retorik. Det är retorik 
som verktyg (verktygsperspektivet), symbol (symbolperspektivet) samt retorik som konst 
(estetiska perspektivet).   
 
Vi har valt att rikta in oss på den del av processen där det nystartade företaget utformar sin 
strategi för kommunikation av sin identitet. Vi är mest intresserade av utformningen och 
förmedlingen av företagets budskap. Anledningen till att vi tittar på den strategiska fasen är 
att vi i denna fas ser retoriken som ett centralt verktyg för utformning och förmedling av 
företagets budskap.  
 
Avgränsningar  
En av retorikens många definitioner är att påverka och det kan man göra genom det talade 
ordet, litteraturens retorik, bildens retorik samt även reklamens, filmens och mediernas 
retorik5. Vi har valt att avgränsa oss till det talade ordet, litteraturens och bildens retorik 
eftersom de andra tangerar marknadsföring och företaget i vår fallstudie inte börjat med att 
marknadsföra sig. Vi undersöker inte själva budskapet som företagen avser att förmedla utan 
undersöker processen för ett identitetsskapande och dess förmedling. Retorik är en praktisk 
kunskap, en teknik och tillämpning och behandlar inte värderingar.    
 
Vi har valt att avgränsa frågeställningen och studien till att omfatta en fallstudie gjord av oss 
på ett nystartat företag med ett lednings perspektiv. Valet att intervjua styrelseordförande, 
grundare samt säljchefen för fallföretaget baseras på att de aktivt jobbar med dessa frågor och 
bör ha mest intresse och kunskap om kommunikationsstrategi. Valet motiveras även av att det 
är i ledningen som strategiska beslut fattas. Vi har inte talat med anställda på fallföretaget 
eftersom några sådana ännu inte finns på plats. Vi är medvetna om att det är svårt att få en 

                                                 
5 Hägg 1998 
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heltäckande bild av ett företag om man inte talar med de anställda och vi har ingen kunskap 
om hur kommunikationen med de anställda kan fungera. Vi tror dock att för att undersöka 
företaget i dess nuläge då det utformar sin identitet räcker den information vi får av ledningen.   
 
Begreppsapparat 
För att förtydliga några utgångspunkter som vi använt oss av under arbetets gång kommer vi 
här nedan att beskriva några begrepp som hjälpt oss att förstå hur man kan använda sig av 
retoriken för att studera en organisation.  
 
Verktygsperspektivet 
Verktygsperspektivet har härletts ur den rationella-instrumentella traditionen inom 
organisationsteorin. Organisationen ses som ett redskap för att effektivt åstadkomma beslut, 
varor och tjänster. Organisationens möjlighet att överleva är olösligt knuten till huruvida de 
förmår vara effektiva. Verktygsperspektivet är rationellt orienterat och är präglat av en 
generell utvecklingsoptimism. Ett problembetingat sökande ligger i fokus6.  
 
Symbolperspektivet 
I kontrast till verktygsperspektivet står symbolperspektivet som har sitt ursprung i 
nyinstitutionell teori. Organisationen återfinns i en institutionell omgivning där den 
konfronteras med socialt skapande normer och konventioner för hur den enskilda 
organisationen vid varje tidpunkt bör vara utformad. Denna institutionella omgivning är inte 
en objektiv realitet utan snarare ett fenomen skapat av samhället. Institutionaliseringen hör till 
de processer som leder till att en organisation gradvis framstår som ett regelliknande faktum, 
något som tas för givet som ett effektivt och tidsmässigt rätt sätt att organisera. För 
symbolperspektivet är ett lösningsbetingat sökande centralt7. 
 
Estetiska perspektivet 
Utgångspunkt i det estetiska perspektivet är uppfattningen om att det finns metoder för att 
producera det som hör till det estetiska. Mer konkret handlar det om ett sätt att systematisera 
funderingar kring vad som är vackert. Poängen är att begripa helheten och det är estetiken 
som sammanställer kunskapsfragment till en meningsfull helhet. Det estetiska perspektivet 
anser att kunskap inte kommer utifrån utan är något som vi människor skapar själva. Man kan 
därför inte läsa sig till en absolut kunskap. Det centrala inom det estetiska perspektivet hittas i 
konsten och teatern. Fokus ligger i presentationens övertygelse snarare än det konkreta 
budskapet8.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Rövik 2004 s.34ff 
7 Rövik 2004 s.34ff 
8 de Monthaux, Handlingens hermeneutik, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
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Teori     
 
Syftet med denna teorigenomgång är ge en inblick i den litteratur som vi använt oss av för att 
förstå de olika delarna som vårt val av ämne berör. Om man studerar litteratur som behandlar 
kommunikation, marknadsföring och retorik har vi uppfattat att man får en djupare förståelse 
för hur en organisation kan kommunicera ut sin identitet. 
 
Kommunikation 
Teoridelen om kommunikation börjar med en genomgång av just kommunikation. Sedan 
följer ett resonemang om intern och extern kommunikation och de olika funktioner som man 
kan dela in dessa delar av kommunikationen i. Därefter följer ett avsnitt om intern 
marknadsföring och intern information som behandlar hur medarbetarna kan integreras i ett 
företags kommunikation. De sista avsnitten om kommunikation tar upp begreppen identitet 
och strategisk kommunikation som motiv för kommunikationen.  
 
Detta avsnitt baseras på boken Intern kommunikation inom organisationer, företag och 
myndigheter av Jan Strid (1999). Allt mänskligt beteende kan ses som effekter av någon slags 
kommunikation, vilket visar sig som en förändring hos mottagarens kunskaper eller känslor. 
Detta är det dock svårt att fråga om eftersom mottagaren oftast inte vet om hur han/hon 
påverkats. Dessa effekter måste sättas i relation till kommunikationens syfte som kan vara 
konflikt eller konsensus. 
 
Huvudsyftet med all kommunikation är självfallet att öka och förbättra produktionen men det 
bör uppmärksammas att det även finns delsyften som kan vara att förbättra arbetsmiljön och 
organisationen. Detta åstadkoms bäst genom ett konsensusperspektiv där alla får delta och 
påverka.  
 
Det finns en indelning i tre olika funktioner som kommunikation har, menar Strid. Den första 
är att informera vilket oftast sker nedåt via de formella kanalerna. Det Strid tycker att de 
spännande frågorna då är: vilka, varför, vad händer då och vad leder det till? Den andra 
funktionen är deltagande och engagemang. För att de anställda ska kunna delta och vara 
engagerade krävs kunskapsinformation. Engagemang står i direkt samband med varför man 
gör sitt arbete.  Den tredje funktionen är kontakt med yttervärlden såsom uniformer och 
rekrytering. Det åsyftar mycket den mentala uniformeringen som sker i 
socialiseringsprocessen av nyanställda såväl som gamla medarbetare.  
 
När man ska forska i och om organisationer anser Strid att det är svårt att skilja organisationer 
från kommunikationer och Strid föreslår användningen av det direktöversatta engelska ordet 
”organisationskommunikation”. Det är även svårt att generalisera när man forskar om 
organisationskommunikation. Det går ju inte att undersöka allt vid alla tidpunkter. Därför är 
den interna kommunikationsvetenskapen normativ och pekar på hur det borde vara för att 
därefter försöka jämföra med hur det faktiskt är.  
 
Intern och extern kommunikation 
Det finns många områden och aspekter av kommunikation och man brukar ibland göra 
uppdelningen mellan intern och extern sådan. Samtidigt blir det, som tidigare nämnts, svårare 
att hålla extern och intern information isär. Den interna marknadsföringen har till exempel 
mer och mer använts till den yttre marknadsföringen.  
 

 7



Idag är det en utmaning att få sin kommunikation att uppmärksammas av mottagare, menar 
Strid. Han förklarar detta med att det enorma medieutbudet idag gör det svårt att höras. Detta 
sker även inom organisationer och ett sätt att höras blir med hjälp av den så kallade interna 
kommunikationen. Internkommunikation kan behandla problem med hur man får kortare 
informationsvägar så att budskap inte försvinner på vägen, hur man ökar deltagandet i 
organisationen samt hur rykten och felaktig information undviks.  
   
Strid hävdar att gränsen för den externa och interna kommunikationen går vid syftet med 
informationen. Det handlar om varför en fråga behandlats på ett speciellt sätt. Extern 
information kan till exempel användas till interna syften. Även den interna kommunikationen 
kan delas upp i två typer. Den formella som kommer uppifrån och den informella som bara 
finns.  
 
Strid beskriver något som kallas Machel och oligarkins järnlag som visar hur en organisation 
med tiden blir allt mer hierarkisk. I den första fasen när en organisation är nystartad är det 
viktigast med effektivisering. Samordning krävs och för detta lyfts några anställda ut till olika 
typer av representativa funktioner. När organisationen växer kommer de anställda att bli allt 
mer specialiserade och funktionsuppdelningen blir större. Detta kallas differentieringsfasen 
och här bildas en hierarki eftersom allt fler får representativa uppgifter. Den tredje och sista 
fasen kallas integrationsfasen och det är där människan och det sociala systemet sätts in i 
organisationen. Strid skriver att det här är den intressantaste fasen eftersom kommunikationen 
inte bara är viktig utan att det i denna fas sker en organisering och formalisering av 
kommunikationen.  
 
Som en del av den interna kommunikationen finns ett behov av ett ansikte utåt i 
organisationen som är enhetligt, positivt och som medarbetarna känner igen. Om det vore 
olika personer som representerade organisationen och som även hade olika åsikter skulle det 
skapa förvirring. Ett tydligt exempel är politiska partier där oreda ofta uppstår eftersom 
medlemmar utrycker olika åsikter. Om de anställda ger en negativ bild av organisationen kan 
ingen annonskampanj i världen ändra den hos vänner, bekanta samt kunder. Holm (2002) 
menar att även den synliga marknadskommunikationen sker utifrån ledningens bild och 
definition av företaget.  
 
Intern marknadsföring   
Texten om intern marknadsföring baseras på Intern marknadsföring av Johan Arnt och Alfred 
Friman (1983).  Det interna marknadsföringsbegreppet består av två delar, det tillämpade och 
filosofin. Målen med den interna marknadsföringen är att hitta bra medarbetare, hålla kvar 
dem och motivera dem så att de blir en del av marknadsföringen. För att motivera de anställda 
krävs att de informeras om kundorientering och marknadsförings- och försäljningsinriktning. 
Detta kan även ske genom att försöka påverka medarbetarnas attityder och värderingar. Det 
kommer att leda till en effektivare intern marknadsföring.   
 
Det är enligt Arnt och Friman mycket viktigt att ledningen förstår och stödjer den interna 
marknadsföringen. Därför måste man skapa motiverande metoder för en miljö som motiverar 
de anställda. Detta kan vara målstyrning, arbetsbeskrivningar, rekryteringsprinciper, 
utbildning och planering, uppföljning och genomförande.  
 
Taktisk intern marknadsföring innebär att aktivt sälja in idén om kundinriktningar och 
marknadsföraransvaret till alla anställda. Man måste sälja in nya och gamla tjänster, 
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kampanjer och liknande till medarbetarna. I den taktiska kommunikationen ingår intern 
interaktiv kommunikation handlar om att påverka attityder och informera. 
 
Interninformation – från specialistfunktion till managementsyn    
Arnt och Friman skriver att utvecklingen har gått från teknik till strategi vilket innebär att 
interninformation idag är ett redskap för företagsledning. Interninformation är ett sätt att visa 
en enad front utåt och det går inte om man slåss internt. Att använda interninformation som ett 
redskap kan stimulera, motivera, engagera och bidra till förståelse bland de anställda.  
 
Identitet 
Vad är en organisations identitet? Kjell Arne Rövik förklarar i boken Moderna organisationer 
(2000) identiteten som en relation mellan sin självuppfattning, hur man uppfattar andra och 
hur man uppfattar att andra ser på en själv. Identitet är en social produkt och ett relationellt 
fenomen. Identitet är ett mångtydigt begrepp som många gånger skapar osäkerhet om det inte 
förmedlas på rätt sätt men framförallt att det förmedlas enhetligt och kontinuerligt. 
 
En identitet eller image kan påverka beteenden både hos kunder och anställda samtidigt som 
det kan bli en självuppfyllande profetia. Det är dock viktigt att förstå att ett sådant instrument 
aldrig fungerar ensamt utan snarare i kombination med andra managementkoncept9.  
 
I en organisations identitetsutveckling kategoriserar Rövik (2004) andra organisationer som 
förebildliga (sådana man vill efterlikna, positiva modellexempel) och oförebildliga (negativa 
modellexempel), sett utifrån en organisations perspektiv. Dessa är aktörer i en organisations 
process att skapa en identitet. 
 
Genom detta skapas två strategier för identitetsförvaltning; imitering eller differentiering. 

• Imitering; att reducera avståndet till och därmed komma att likna dem man 
identifierar sig med. Ett idealexempel skapas och som sedan organisationen försöker 
efterlikna. 

• Differentiering; här jobbar organisationen istället för att markera olikhet med ett 
exempel, detta kan vara en organisation eller ett koncept som avinstitutionaliseras. 

 
Strategisk kommunikation 
Följande resonemang har hämtats från Strategisk marknadskommunikation av Olof Holm 
(2002). När en organisation ska planera sin kommunikation är det viktigt med en analytisk fas 
i början. Då analyserar man nuläget och försöker fastställa hur det kan utvecklas i framtiden. 
Många former av analyser såsom politiska, sociala, ekonomiska och teknologiska ger 
underlag för att kunna granska organisationens möjligheter och hot. Denna del ska vägleda 
det fortsatta arbetet.   
 
Holm menar att när man vet hur nuläget ser ut kan man formulera en vision och affärsidé som 
ger en bild av en framtida efterlängtad situation. Visionen ska mest peka ut en riktning och 
anledningen till att verksamheten existerar. Nästa steg är att formulera mål som kan omfatta 
alla aspekter av företaget såsom säljmål eller kommunikationsmål. De ska ange 
huvudinriktningen för organisationen och är ofta kvantitativa, verbala och deskriptiva. 
Därefter lägger man upp en strategi. En strategi är en plan för att förverkliga de mål man har 
satt upp. En strategi måste följas upp av ett beslut om handling och den ska påverka ett 
företags resurser. Beslutet kan vara att utveckla, anskaffa eller utforma och innehåller oftast 

                                                 
9 Arnt & Friman, 1983 
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en tidsdimension. Det strategiska beslutet är ett vägval som ska kunna kopplas till de uppsatta 
målen. När ett beslut fattas innebär det också att andra förslag väljs bort.  
 
Operation är enligt Holm själva implementeringen av strategin och det innebär allt som 
förverkligar det man vill förmedla. När strategin har omsatts i handling är det viktigt att se 
vad resultatet blivit och följa upp detta. Man vill då se hur detta påverkar köpare, producenter 
och förmedlare. Att mäta effekterna kan visa sig angeläget om man vill få en insikt i hur väl 
man lyckats med att realisera sina mål.  
 
Retorik 
I denna teoridel behandlar vi ämnet och begreppet retorik. För att skapa en förståelse för 
retorik ville vi först studera dess historia, under vilka premisser kunskapen uppstod och 
formades samt vilken utveckling den sett under historiens gång. Sedan följs en redogörelse av 
den skillnad man kan göra mellan klassisk och modern retorik. Under rubriken praktisk 
retorik presenterar vi det upplägg retoriken följer samt teorier bakom detta upplägg.  
 
Definition och historia 
Retorik kan definieras som vältalighet i praktiken eller teorin om vältalighet, den kan även ses 
som konsten att övertyga10. 
 
Retoriken skapades i Grekland under 400-talet f Kr och fick stor betydelse i de första 
demokratiska folkförsamlingarna, där man efterlevde parollen ”en man en röst”. Detta innebar 
att varje man (kvinnor hade ännu inte rösträtt) förde sin egen talan, även då man stod 
anklagad för brott. Ett behov och ett intresse för att utveckla en talekonst uppstod. Den 
grekiska filosofen Aristoteles (384-322 f Kr) inordnade retoriken i ett vetenskapligt system 
och hans lärobok kom att lägga grund för all senare retorisk teori. Under denna period hade 
retoriken hög status och alla bildade gick i talarskolor. Även romarna intresserade sig för detta 
ämne. Cicero (143-106 f Kr) var en romersk författare och politiker som har spelat en stor roll 
för retoriken som vetenskap och har kallats ”Roms främste talare”11. 
 
Quintilianus (35-100 e.Kr) var en romersk vältalighetslärare som precis som Cicero hävdade 
den klassiska retoriken mot den samtida kulturella utvecklingen. Quintilianus syfte var inte 
bara en retorisk förmåga utan också en moralisk hållning12. Den fulländade talaren, 
Qiuntilianus främsta verk, fick ett stort anseende när den gavs ut första gången år 1470 och 
ingår än idag som kurslitteratur i många retorikkurser, bland annat vid Stockholms 
Universitet.  
 
Ända fram till 1800-talet var retorik ett obligatoriskt ämne i de flesta västerländska länder, 
men under 1800-talet kom retoriken att uppfattas som ålderdomlig och mekanisk, bland annat 
här i Sverige var kritiken hård13. Retorik är en praktisk kunskap, teknik och en tillämpning, 
den tar inte ställning till vad som sägs/skrivs utan hur det framförs. Detta är förmodligen en 
av orsakerna till att retoriken fick ett vanrykte under 1800-talet14. I USA levde dock retorik 
som vetenskap kvar i skolväsendet där det kallades ”public speaking”. Genom modern 
lingvistik och moderna kommunikationsstrategier kom retoriken att uppleva en renässans 

                                                 
10 www.retorik.com/retorik/index.htlm
11 Nationalencyklopedin, 1996 
12 Nationalencyklopedin, 1996 
13 Hägg, 1998 
14 Hägg 1998, www.retorik.com/retorik/index.htlm
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efter 2: a världskriget15. I Sverige fick dock retoriken ett uppsving först under 1990-talet och 
idag undervisas det åter retorik på flera universitet och högskolor.  
 
Under 2: a världskriget kom retoriken att spela en avgörande roll. Winston Churchill, 
Englands premiärminister, hade en politisk begåvning och en retorisk genialitet som spelade 
en viktig roll för de allierade under kriget men även för efterkrigsspelet. Motståndarsidan 
under kriget hade även de en stor talare, Nazitysklands propagandaminister Joseph Goebbels. 
Goebbels är ett tydligt exempel på hur retoriska tekniker kan användas för onda avsikter.  
 
Om retoriken var talekonst i antika Grekland har begreppet idag en vidare definition. Trots att 
det talade ordet fortfarande spelar en stor roll och får allt större utrymme har vi samtidigt 
aldrig producerat så mycket papper som idag16. Flera ämnen förenas och kan appliceras inom 
begreppet retorik, förutom det talade ordet finns även litteraturens-/bildens-/reklamens- och 
mediernas retorik. 
 
Klassisk retorik och modern retorik/nyretorik  
Trots att man idag gör en indelning i en klassisk och modern retorik är skillnaderna inte 
stora17. Tomas Müllern och Johan Stein skriver i boken Övertygande ledarskap – om retorik 
vid strategiska förändringar, att nyretoriken är en analysmetod som går utöver den klassiska 
retoriken. I den klassiska retoriken ligger fokus i övertalningen medan nyretoriken istället 
betonar kontexten i stort. Författarna menar att retorik ska integreras i all typ av 
kommunikation med fokus på ett meningsskapande och inte begränsas till endast 
argumentativa situationer. Om retoriken i huvudsak ses som en teknik i den klassiska 
retoriken vill man inom nyretoriken hellre likna retoriken vid språket.  
 
Vårt yttre samhälle har förändrats men inte vårt sätt att tänka, känna och tala18. Detta 
motiverar vårt val att studera två tusen år gamla teorier och applicera dessa i dagsaktuella 
situationer. Vårt upplägg följer den klassiska retoriken i första hand men utesluter inte 
aspekter ur den så kallade nyretoriken.  
 
En av de stora skillnaderna mellan världen idag och antika Grekland är informationsflödet. 
Förr sökte vi efter ljud, bilder och rörelse som kunde ge oss den information vi ville ha medan 
vi idag vill lugna och till och med stoppa denna rörelse19. Problemet har förskjutits från att få 
tag på information till att kunna hantera informationen. Vi tror att förutsättningarna för 
sändaren av ett budskap har förändrats. Därför måste teorier som uppkommit i en värld med 
andra förutsättningar ses i ljuset av ett modernt samhälle. 
 
Praktisk retorik  
 
Intellectio – att förstå 
Utgångspunkten för en talare eller en skribent är förståelse. Förståelse för språksituationen 
och sammanhanget samt det ämne man har valt. Det är även viktigt att formulera det syfte 
man har med sitt tal eller sin skrift och vilket typ av tal man har valt. I den klassiska retoriken 
skiljer man på tre typer av tal: 

                                                 
15 Nationalencyklopedin, 1996 
16 Gunnarsson, 1996 s. 8 
17 Dialog med Bo Inge Skarström 
18 Gunnarsson, 1996 s.9 
19 de Monthaux, Handlingens hermeneutik, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
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1. Genus iudiciale – ”juridisk”. Här anklagar man någon för något eller försvarar sig själv mot 
någon/något. 
2. Genus deliberativium – ”rådgivande”. Man tar ställning i en fråga där meningarna är delade 
och argumenterar sedan för sin sak. 
3. Genus demonstratium – ”framhävande”. Genom smicker och beröm vill man få sin lyssnare 
eller läsare vänligt eller kritiskt inställd till något/någon. 
 
Inventio – att finna 
Invention är den första fasen i det mer praktiska arbetet med ett tal eller en skrift. Om man i 
inledningsfasen (intellectio) funderat kring det ämne man har valt och analyserat kring detta 
gäller det nu att tänka ut de argument, sakskäl, som kan användas för att nå övertygelse. Det 
är viktigt att dessa argument har stöd empiriskt och/eller teoretiskt. Därför är den research 
man gör inför ett tal eller skrift oerhört viktig. Dessutom krävs det att argumenten stämmer 
överens med det syfte man tidigare formulerat. Syftet ska anpassas efter den publik man 
kommer att ha, vem mottagaren är för budskapet. Ålder, kön, kunskap och kultur är faktorer 
som påverkar mottagarens preferenser för att nå övertygelse20. Om lyssnaren/läsaren som 
mottagare av ditt budskap finner det trovärdigt och intressant kommer han/hon att låta sig 
övertygas. 
 
För att ett tal och en skrift ska bli effektiv krävs ett möte mellan tre krafter, dessa krafter 
utgörs av lyssnarorienterade egenskaper, talets egenskaper och ämnesorienterade 
egenskaper21. Tillsammans fungerar dessa som påtryckningsmedel och innefattar inte bara 
teknisk skicklighet utan även människoideal. 
 
Aristoteles formulerade tre talorienterade medel för att nå övertalning: 
 
1. Logos – förnuftsargument. Ett stödjande och logiskt resonemang för budskapet ska utgöra 
plattformen. Argumenten ska vara väl valda och motiverade, exempelvis genom direkta bevis 
och statistik. Logos kan förklaras som ”argumentens egen inneboende styrka”22. 
2. Ethos – förtroendeargument. Genom trovärdighet och personlighet ska talaren/skribenten 
väcka förtroende. Ett effektivt knep är att skapa en ”vi-känsla”. 
3. Pathos – känsloargument. Sändaren ska nå mottagarens känslor och väcka ett engagemang. 
Detta kan ske genom att spela på exempelvis medkänsla, stolthet och glädje. 
 
Om Aristoteles såg dessa krafter som talorienterande egenskaper såg Cicero dem som 
lyssnarorienterande. Han såg det som talarens plikt att: 
Undervisa (docere), behaga (delectare) och att röra (movere) sin publik. 
 
De ämnesorienterade egenskaperna ett tal och en skrift ska uppfylla är: 
Argument – skäl till budskapets mening (logos/docere) 
Troper – uttryck som förändrar ordens vanliga mening (ethos/delectare) 
Ornament – språklig utsmyckning (pathos/movere) 
 
 
 
 
 
                                                 
20 Gunnarsson, 1996 s 40 
21 Hellspong 2004 
22 Holm, 2002, s 147 
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Dispositio – att planera 
Budskapet ska för att nå fram effektivt vara välplanerat, det ska präglas av en enkelhet och en 
tydlighet. Detta ställer höga krav på att dispositionen av talet/skriften följer en noga uttänkt 
följd. 
 
Här skiljer sig upplägget för att nå fram med budskapet beroende på om det kommer att ske 
via ett muntligt eller skriftligt anförande. Exempelvis är inledningen för en skrift viktigare än 
slutet medan avslutningen är viktigare vid ett tal.  
 
Exordium - inledning 
Exordium utgör inledningen och är för ett skriftligt anförande mycket viktig. Det är i denna 
del som läsarens uppmärksamhet ska fångas och få denne att läsa vidare. En nyfikenhet och 
ett intresse ska skapas för resten av texten samtidigt som en sympati hos mottagaren ska 
uppnås genom att vädja till dennes förnuft och självständighet. Ett beprövat knep är att genom 
att visa osäkerhet kommer man att väcka sympati hos sin publik, den klassiska retoriken kallar 
detta för humiliato. Dess motsats skryt betraktas som en retorisk katastrof23. Inledningen är 
det kritiska skedet för ett skriftligt anförande, då är risken som störst att den tänkta mottagaren 
lägger ifrån sig boken, broschyren eller annonsen. Sändaren har därmed misslyckats att fånga 
mottagarens intresse. När det gäller ett tal handlar inledningen mer om att förbereda 
mottagaren för vad som ska komma skall, en talare jobbar mer med att väcka sympati och en 
välvilja hos sina lyssnare. 
 
Narratio – det egentliga ärendet 
Efter inledningen ska budskapets ”egentliga ärende” (probatio) presenteras. Detta sker genom 
en berättelse där bakgrund och omständigheter kring det valda ämnet behandlas. Berättelsen 
kommer att utgöra sändarens ståndpunkt. Quintilianus visar på tre sätt att framföra sin 
berättelse, via sakskäl (vittnesmål, bevismaterial) via artificiella bevis (egna slutsatser) och 
via bevis utifrån (jämförelser, paralleller). Hur sändaren disponerar sina argument är även 
viktigt. Berättelsen ska börja med ett starkt argument, fortsätta med ett svagare för att sedan 
avslutas med de starkaste argumenten24. 
 
Berättelsen ska vara kortfattad, tydlig och förefalla sannolik25. Det viktiga är inte att vara sann 
utan istället att vara sannolik nog att bli trodd26. Det är även i narratio som motargument och 
motbevis ska bemötas. Den egna ståndpunkten ska bekräftas samtidigt som eventuella 
invändningar ska motbevisas. 
 
Peroratio - avslutning 
När berättelsen har presenterats inleds den avslutande delen. För ett muntligt framträdande är 
avslutningen dess kritiska stadium. Det är vid den här tidpunkten som publiken väntar på 
”slutklämmen” och det är även här som talaren har det yttersta tillfället att lämna ett önskat 
intryck hos lyssnaren. Vid ett skriftligt anförande har man delvis uppnått sitt mål genom att 
läsaren har tagit sig igenom texten. 
 
En god avslutning består av två delar, en sammanfattning där de viktigaste argumenten tas 
upp igen samt en vädjan till känslorna, ett sista försök till att påverka mottagaren på ett 
känslomässigt plan görs.  
                                                 
23 Hägg,1998 s 21ff 
24 Hägg, 1998 s 59 
25 Holm, 2002 
26 www.retorik.com/retorik/index.htlm
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Elocutio – att formulera 
Den här delen handlar om att ge budskapet en språklig tilltalande dräkt. Det gäller att välja de 
rätta orden och placera dem på rätt plats27. 
 
För att den språkliga utformningen ska vara effektiv bör den vara enkel och tydlig men 
samtidigt rik och varierad för att mottagaren inte ska tappa intresset. I den klassiska retoriken 
kan man förbättra sitt budskap genom att använda troper och figurer, dessa tillför budskapet 
spänning och dynamik. En trop får man genom att använda ord i en annan bemärkelse än dess 
egentliga, exempelvis metaforer (du är en ängel), liknelser (du är söt som socker) eller 
överdrifter (Hela Sverige håller på Carolina Klüft). 
 
Retoriska figurer används för utsmyckning av språket, detta kan ske genom exempelvis 
anaforer (upprepning av samma ord i början av en mening, en sats, en versrad osv.), antiteser 
(motsatta argument ställs mot varandra), ironi, retoriska frågor (en fråga där svaret mer eller 
mindre är givet) och utrop. De retoriska figurerna och troperna konkretiserar även budskapet, 
hjälper sändaren att säga mer med färre ord samt att nå ut till sin publik. 
 
Memoria – att minnas 
Detta gäller främst för ett muntligt framförande där ett sätt att arbeta bort nervositet är att öva, 
endast då kan man vända nervositeten till något positivt. I antika Grekland där retoriken 
föddes ställdes högre krav på att minnas sitt tal än vad det gör idag. Man skulle kunna jämföra 
dåtidens talare med skådespelare där de var tvungna att lära sig allt utantill. Idag har vi 
visuella hjälpmedel till vårt förfogande. Memoria utgör grunden för nästa steg, framförandet. 
 
Actio – att framföra 
Det är viktigt att själva framförandet harmoniserar med budskapet. Quintilianus menade att en 
god talare kännetecknas av tre egenskaper: en medfödd talang, tillgodogörande av teoretiska 
kunskaper samt en praktisk erfarenhet. 
 
När det gäller ett muntligt framförande är det viktigt att kunna utnyttja rösten och 
kroppsspråket på ett effektivt sätt som stödjer budskapet. Kroppsspråket kan vara medfött och 
är då allmänmänskligt men kan också vara inlärt och är då mer kulturberoende28. Viktigt är att 
se publiken som sin partner, vilket innebär att man som talare måste vara lyhörd för publikens 
känslor och uttryck29. 
 
Vid ett skriftligt anförande ställs andra krav på framförandet än vid det muntliga. Som 
skribent kan man inte använda sig av sin röst eller sitt kroppsspråk. Ett skrivet tal kan många 
gånger se oansenligt ut på papper men lever upp när det framförs, å andra sidan kan en 
skriven text inte alltid läsas upp och fungera som manus för ett tal. Framförandet av en 
skriven text handlar mer om styckeindelning, att delarna passar in i sin helhet och att den 
presenteras på ett intressant sätt. Denna del bör ses ur ett marknadsföringsperspektiv. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
27 Gunnarsson, 1996 
28 Hägg 1998 
29 Hägg 1998 
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Metod 
 
Ett genomgående drag för hela vår studie är vår hermeneutiska syn. ”Hermeneutik syftar till 
förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform”30. Som vetenskap har 
hermeneutik sitt intresse i det språkliga sammanhanget såsom texter, språk, handlingar och 
icke-språkliga livsuttryck31. För oss har det inneburit fokus på tolkning av hur ett företag kan 
utföra sin kommunikation när det vill förmedla sin identitet.      
 
Vi har använt oss av en deduktiv ansats i vår uppsats vilket innebär att man först läser teorier 
om det valda forskningsområdet och därefter inskaffar empiri, som man sedan drar slutsatser 
av. Vi valde detta arbetssätt eftersom vi redan visste mycket om ämnesområdet och då är det 
omöjligt med en induktiv ansats. En induktiv ansats utgår ifrån att man är helt teorilös när 
man söker sin empiri för att på så sätt undvika en förförståelse som kan blockera chanserna att 
tänka i mindre vedertagna banor. Vi tror att vi genom att arbeta deduktivt har gjort det lättare 
för oss att ställa bra frågor i vår fallstudie. Vi har vetat vad som finns inom ämnet och vad 
som vi tycker fattas och därmed kunnat leta empiri mer målmedvetet. Invändningen är att vår 
förförståelse kan ha hindrat oss från att ställa vissa frågor eller testa nya idéer men vi tror inte 
att vi kunnat arbeta på något annat sätt eftersom vi redan var påverkade av erfarenheter 
förvärvade vid tidigare studier.  
 
Vår teori består av litteratur och artiklar. Efter litteraturgenomgången ansåg vi att vi behövde 
komplettera med dagsaktuellt material och gjorde en artikelsökning på relevanta ämnen. 
Artiklarna har mest fungerat som ett stöd åt våra slutsatser och sammanfattas därför inte i 
teoridelen.  
 
Metoder för empirisk studie 
 
Fallstudier 
Gummesson skriver i Fallstudiebaserad forskning32 att en fallstudie ska ge underlag för 
forskning och generera data som kan analyseras och tolkas. Ett fall från det verkliga livet 
granskas närmare och blir underlag för forskning. Fallstudiebaserad forskning är oftast, 
liksom vår studie, kvalitativ skriver Gummesson. Han menar också att en fallstudie inte 
behöver syfta till att skapa en generaliserbar teori och kan därför som i vårt fall bestå av 
endast ett företag.  
 
Gummesson skriver om fem punkter vid genomförandet av en fallstudie. Han skriver att det 
snarare är moment än steg och därför är fallstudiebaserad forskning snarare en dynamisk än 
en linjär process. Dessa moment är: 
 

1. Planering och uppläggning 
2. Empiri. Generering av falldata. 
3. Analys och tolkning.  
4. Säkring och bedömning av forskningens kvalitet. 
5. Rapportskrivning och kommunikation av forskningen.  

                                                 
30 Ödman, Hermeneutik och forskningspraktik, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, s 71 
31 Ödman, Hermeneutik och forskningspraktik, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
32 Gummesson, Fallstudiebaserad forskning, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
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När vi genomfört vår fallstudie har vi arbetat efter Gummesons moment, med undantaget att 
vi som andra punkt gjort en teoristudie, och vi tycker att de varit mycket bra. Tolkning, 
dataanalys och datagenerering sker delvis simultant och det är också så som vi har arbetat.  

Samtal och dialog  
I vår empiriska studie har vi talat med tre olika representanter för vårt fallföretag. Dessa 
samtal har varit upplagda så att två av oss har varit med vid varje tillfälle. Vi anser att det 
blivit en mindre stressande situation för dem vi har samtalat med.  
 
Med Bo Inge Skarström, kursansvarig för kursen praktisk retorik vid Stockholms Universitet, 
förde vi en dialog under en lunch. Meningen med en dialog är att upprätta ett forum för 
samskapande, även vi deltar i samtalet som en form av aktörer33. Vi strukturerade därför inte 
dialogen utan försökte vara medvetna om några områden vi ville tala om och sedan lät vi 
samtalet utvecklas efter hand. Genom detta förhållningssätt kunde vi kombinera Bo Inge 
Skarströms kunskaper om retorik med våra kunskaper om företagsekonomi. Resultatet blev 
att vi tillsammans skapade nya tankar och idéer.  
 
I vår fallstudie genomförde vi tre olika samtal. De respondenter vi valt för vår empiriska 
studie fick själva bestämma plats för var samtalen skulle äga rum, detta för att skapa en 
atmosfär som respondenterna kände sig trygg i. Samtalen var förberedda med vissa frågor 
men dessa var mest för att påminna oss om att täcka alla ämnen och aspekter. Anledningen till 
att vi valde samtal är att huvudmålet är att ta reda på subjektiv data34. Vi tror inte att det finns 
en objektiv data och det blir extra tydligt i vårt fall då vi frågade om erfarenheter och åsikter. 
Detta innebär dock inte att den data vi genererade i samtalen är mindre faktiska än sådan som 
en intervju skulle få fram35.       
 
Aktionsforskning  
Den dialog vi har haft med Bo Inge Skarström har vi sett som en aktionsforskning. För oss var 
det viktigt att se detta möte som en läroprocess där syftet och målet har varit att öka vår 
kunskap om retorik. En aktionsforskning läggs upp som en gemensam inlärningsprocess där 
deltagarnas roller växlar och överlappar varandra. Grundtanken med att bedriva 
aktionsforskning är att starta en process som utan deltagarnas initiativ inte skulle komma till 
stånd36. Ett möte mellan oss företagsekonomistudenter och Bo Inge Skarström som är 
kursansvarig för praktisk retorik, hade troligtvis inte ägt rum om inte ett initiativ tagits från 
vår sida. Vi som initiativtagare har inlett en aktion.   
 
Aktionsforskning är inte värdeneutral, många gånger bygger en sådan forskning på att 
forskarna redan arbetar efter en formulerad vision eller idé som ska prövas37. Detta stämmer 
bra överens med vår deduktiva ansats och det faktum att vi ville pröva vår idé om retoriken 
som ett verktyg och ett styrmedel samt vilken roll retoriken spelar i ett företags process att 
skapa och förmedla sin identitet. 
                                                 
33 Gustavsson, Personligt kunskapande, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
 
34 Gustavsson, Personligt kunskapande, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
35 Gustavsson, Personligt kunskapande, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
36 Wallén, 1996 
37 Wallén, 1996 
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Syftet med mötet med Bo Inge Skarström var att skapa ett inifrånperspektiv på begreppet 
retorik och komplettera denna insikt med ett observerande perspektiv, den utsikt vi vid 
tillfället hade om retorik. Göran Wallén skriver i Vetenskapsteori och forskningsmetodik att 
det finns förhållanden som man måste medverka i för att få kännedom om: ”… inte minst 
gäller detta olika former av förtrogenhetskunskap, outtalad praxis och organisationsklimat”.38

Vår fallstudie av Företag X 
Olof Holm skriver i ”Strategisk marknadskommunikation” om hur ett företag startar sin 
verksamhet med en affärsidé som utvecklas till ett mål och leder till en strategi. Denna 
strategi blir en taktik/operation som man utför och därefter ser effekter och resultat av39. Det 
företag vi valt för vår empiriska studie är enligt oss för tillfället i den strategiska fasen med att 
bestämma sin strategi med hjälp av en reklambyrå. De diskuterar hur de tänker förverkliga 
affärsidén. Undersökningen syftar främst till att gå närmare in på denna strategiska del av den 
stora processen med att utforma en identitet.  
 
Vi har som vi tidigare nämnt valt att genomföra en fallstudie på ett nystartat företag. Det 
företaget vill vara anonymt och vi kommer därför hädanefter att referera till det som Företag 
X. Det innebär att även de vi intervjuat på företaget har fått sina namn ändrade. För 
insamlandet av det empiriska materialet tror vi att det gynnat oss att företaget är anonymt 
eftersom personerna då varit mer öppna mot oss. Vi upplever att de vi samtalat med slappnat 
av när vi kommit överens om av de ska vara anonyma. Vi har varit tydliga med att diskutera 
denna anonymitet för respondenterna i början av våra samtal. Bo Inge Skarström har som 
retorikexpert ingen relation till Företag X och han begärde därför ingen anonymitet.   
 
Företag X är ett nytt företag som arbetar inom gymbranschen. Bakom Företag X står ett 
moderbolag som är ett väletablerat träningscenter. Genom ett samarbete med ett större företag 
i livsmedelsbranschen har Företag X ett eget koncept som skiljer sig från moderbolagets. De 
har ännu inte öppnat sin verksamhet för kunder men väntas göra det till våren. Just nu arbetar 
företaget intensivt med PR-företag för att planera sina strategier för att löpande kunna 
verkställa dem. Vi anser att vi besökt Företag X under den fas som är mest relevant för oss. Vi 
har fått en inblick i den tid då företaget arbetat intensivt med sin identitet och därför kunnat ge 
oss mycket information och tankar kring vår frågeställning.  
 
Respondenterna är noggrant utvalda för att ge en heltäckande och innehållsrik bild av Företag 
X: s verksamhet. Vi valde att samtala med säljchefen, Lisa, eftersom hon är den som arbetar 
mest praktiskt med kommunikation. Detta samtal var medvetet vårt första eftersom vi snabbt 
ville få ökad kunskap om företagets nuvarande situation och var de befinner sig i 
kommunikationsprocessen. Vårt andra samtal var med styrelseordföranden Göran som kunde 
erbjuda oss en mer övergripande syn på företagets verksamhet. För oss var det viktigt att få 
träffa Göran eftersom han har en större insyn i Företag X: s ekonomiska struktur. Vårt sista 
samtal var med Peter som är moderföretagets huvudägare samt grundare till dotterbolaget 
Företag X. Som grundare kunde Peter beskriva hela företagsprocessen, från idé till verklighet.  
 
En komparativ studie mellan Företag X och Skandia har genomförts av oss i syfte att berika 
analysen av vår egen fallstudie. Studien av Skandia är en kandidatuppsats skriven vid 
Stockholms Universitet våren 2005 av Ribbing och Pettersson. Det empiriska materialet vi 

                                                 
38 Wallén 1996, s 114 
39 Holm, 2002 
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tagit del av består av pressmeddelanden, årsredovisningar och artiklar från tidsperioden 2003 
till 2004. Vi har använt oss av dessa och även de slutsatser som Ribbing och Pettersson 
kommit fram till.     
 
Metoder för analys 
När vi började strukturera vårt empiriska material märkte vi snart att vissa områden 
framträdde, dessa områden behandlar olika aspekter av ett företags kommunikation. 
Områdena är identitet, kunder, personal, marknadsföring, retorik, kommunikation och 
strategi. För oss var upptäckten av de olika områdena mycket betydelsefull eftersom det gav 
oss ett enkelt sätt att strukturera analysen samtidigt som vi fick med alla för slutsatsen 
relevanta aspekter.  
 
I den jämförande analysen mellan Företag X och Skandia diskuteras identitet och 
situationsanalys. Vi resonerar om företagen kan och har använt sig av de retoriska verktygen. 
Vi valde att strukturera vår analys på detta sätt eftersom utgångspunkten för allt retoriskt 
arbete är just situationsanalys. Genom att analysera båda företagen i ett retoriskt perspektiv 
hoppas vi få en större insikt i hur man kan använda retoriken för att föremedla identitet. 
Komparativa studier används för att undersöka förutsättningarna för generaliserbarhet och kan 
även göras på fall med olika förutsättningar40.  
 
Centralt för analysen har varit tolkning och förståelse, hermeneutik. Vi har arbetat med att 
försöka tolka vår empiri och förstå den i samband med teorin och sedan kritiskt se resultatet i 
ljuset av vår egna förförståelse.      
 
Kritisk granskning av metoden  
 
Kritik av vetenskapssynen  
Kritik och kontroll av vårt hermeneutiska arbete har skett efter de kontrollmoment för 
hermeneutiska studier som presenteras av Per-Johan Ödman i Kunskapande metoder. Dessa 
innebär hantering av texter, argumentation, källkritik, dataredovisning, akribi och tillämpning 
av tolkningskriterier. Ett vardagstolkande utövas ofta omedvetet och är ofta varken 
kontrollerat eller reflekterat. I ett vetenskapligt sammanhang måste arbetet ske mer medvetet 
annars riskerar hermeneutiken att bli enbart spekulativ och ideologiserad41. 
 
I vår valideringsprocess har vi arbetat efter synen att en kunskap om kontext ökar 
sannolikheten för giltigheten hos våra tolkningar. Det är just den kontextuella förståelsen som 
utgör validering i ett hermeneutiskt tolkningsarbete, enligt Per-Johan Ödman.  
 
Strukturellt har vi jobbat med en inre kontroll (ett godtagbart och logiskt inre sammanhang) 
och en yttre kontroll (ett rimligt logiskt sammanhang med beprövad kunskap och kända 
omständigheter). Den inre kontrollen har skett fortlöpande och framförallt koncentrerats till 
möten med vår handledare Inger Gravesen och vår opponentgrupp. Den yttre kontrollen har 
skett i form av en litteraturgenomgång samt en komparativ studie med uppsatsen ”Diskursens 
makt – retorik under Skandia affären”42. För att uppnå mer ingående kunskap om vilka 
faktorer som inverkar i vår fallstudie och därmed öka möjligheten för generaliserbarhet har vi 
genomfört denna komparativa studie.  
                                                 
40 Wallén, 1996 
41 Ödman, Hermeneutik och forskningspraktik, i Gustavsson, Bengt (red.): Kunskapande Metoder i 
samhällsvetenskapen, 2004 
42 Ribbing & Pettersson, 2005 

 18



 
Kritik mot fallstudien  
Den största svårigheten med aktionsforskning och fallstudier är frågan om generaliserbarhet43. 
Utgångspunkten för fallstudier och aktionsforskning är ett komplext sammansatt och 
situationsberoende scenario och det är detta som försvårar framförallt reliabiliteten. Både 
fallstudier och aktionsforskning är beroende av de faktorer som råder just vid det tillfälle som 
forskningen bedrivs och sådana faktorer kan vara svåra att återskapa till fullo. Det försvårar 
därmed möjligheten för andra forskare att upprepa vår studie samt för oss att dra allmänna 
slutsatser. Då vår studie gäller ett enstaka fall som beror av vissa givna förutsättningar är det 
svårt att dra paralleller till andra undersökningar. Den bedömning och granskning vi gör 
koncentreras istället till analys av förfaringssätt och grunddrag i företagets 
kommunikationsprocess snarare än resultaten av den.  
 
En kritik man kan rikta mot vår fallstudie är att företagets anonymitet försvårar reliabiliteten 
och läsarens förståelse av företaget. Visst empiriskt material som framkommit under samtalen 
kan vi inte redovisa eftersom det skulle komma i konflikt med anonymiteten. För vår del har 
detta material givit oss en ökad förståelse för företaget som vi tror kommer läsaren till del i 
analysen genom en mer exakt tolkning av empirin.  
 
 
Empiri 
 
Vår empiri har genomgående syftat till att generera kunskap om hur man kan använda retorik 
som ett viktigt verktyg i ett företags kommunikationsstrategi. För att göra detta har vi dels 
samtalat med en retorikexpert och sedan samtalat med ansvariga för vårt fallstudieföretag.  
 
Dialog med Bo Inge Skarström  
Nedanstående resonemang är resultatet av en dialog med Bo Inge Skarström. Han är 
kursansvarig för kursen Praktisk retorik vid Stockholms Universitet. Utgångspunkten för 
dialogen var retoriken som verktyg, symbol och konst. Dessa perspektiv på retorik satte vi 
tillsammans med Bo Inge Skarström in i ett företagsekonomiskt sammanhang. Vårt möte var 
format som en dialog vilket innebär att samtidigt som Bo Inge Skarström gav oss mycket 
kunskap så skapade vi även kunskap tillsammans när vi diskuterade. Det medför att mycket 
av det som återgivs nedan är en sammanfattning av de tankar som vi gemensamt formade. När 
Bo Inge Skarström gav oss specifik kunskap om retorik anges det i texten.   
 
Vi diskuterade att de metoder ett företag väljer att arbeta med oftast grundas i ett formulerat 
syfte, som i sin tur är ett resultat av den situationsanalys företaget har gjort. Den klassiska 
retoriken skiljer på tre typer av situationer: den juridiska, den rådgivande samt den 
framhävande. Det är alltså viktigt för företagets val av metod att analysera i vilken av dessa 
situationer man just nu befinner sig och detta kan givetvis förändras med tiden. Detta synsätt 
motiveras av att val av metod i allmänhet grundar sig på en vilja att uppnå ett mål. Sättet att 
resonera skiljer sig inte mellan att släcka törsten (mål), genom att dricka vatten (metod) och 
skapa en kundkrets (mål) genom att positionera sig på marknaden (metod).  
 
Vid formuleringen av företagets syfte diskuterade vi att det är viktigt att särskilja det egentliga 
syftet från det uttalade syftet. Inom retoriken motsvaras detta av elocutio (innehåll) och actio 
(form). Exempelvis skulle ett egentligt syfte och själva innehållet i budskapet vara: ”Köp vår 

                                                 
43 Wallén, 1996 
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produkt” medan det uttalade syftet och formen på budskapet istället formuleras i termer som: 
”Vi är snälla och erbjuder er vår produkt”. Dessa tankegångar har ett vetenskapligt stöd och 
kan liknas vid Webers teser om värdefrihet och värderelaterad forskning44. Weber menade att 
det är en forskares skyldighet att göra det klart för sin läsare när det handlar om vetenskapliga 
argument (deskriptiva argument som står för ”är”) och när forskaren talar till känslorna, 
värderelaterade argument (normativa argument som står för ”bör”). Kunskap är deskriptiv och 
värderingar är normativa45.  
 
Som ovan nämnts är det viktigt att skilja på ett egentligt syfte och ett uttalat syfte, detta kan 
utökas med att det även görs skillnad på huvudsyften och delsyften. Det finns bara en 
kommunikationssituation men situationen kan innefatta flera olika dimensioner. Bo Inge 
Skarström utvecklar detta genom att likna retoriken vid ett paraply. Under detta paraply ryms 
skilda perspektiv i samma utrymme.  
 
Ur ett holistiskt perspektiv kan man säga att kommunikation är helheten och retoriken är 
delarna. Det kan även formuleras som att kommunikation är målet och retoriken är metoden. 
Det innebär att retorik är integrerat i begreppet kommunikation och ett verktyg för att skapa 
en helhet. Om delarna som retoriken skapar harmonierar med varandra blir det estetiskt 
tilltalande och målet blir meningsfullt. Retoriken handlar alltså om att se helheten. Olika delar 
av retoriken är egentligen olika stildimensioner. Bo Inge Skarström förklarar det som 
relationen mellan höjd, längd och bredd som alla är aspekter av samma sak. I retoriken 
återfinns även den här relationen mellan begreppen talorienterade, lyssnarorienterade och 
ämnesorienterade medel för övertalning. Talorienterade egenskapen pathos (känsloargument), 
lyssnarorienterade movere (röra) och ämnesorienterade ornament (språklig utsmyckning) är 
stildimensioner av att väcka känslor och engagemang.  
 
Retorik skiljer sig från annan vetenskap genom att man inte förkastar ”gammal” teori. Bo Inge 
Skarström menar istället att retoriken bygger på denna ”gamla” teori. Exempelvis används 
inte teorin om jorden som platt längre då den inom naturvetenskapen ersatts av uppfattningen 
om att jorden är rund. Retoriken har sett likadan ut i stort sett sedan antiken, miljön vi lever i 
har ändrats men inte våra tankar och känslor. Retoriken bekräftas snarare under tidens gång 
och den övning som skett under historien har resulterat i dagens retorik, förklarar Bo Inge 
Skarström.  
 
Genom att sättet vi tänker, handlar och känner inte har förändrats nämnvärt genom historien 
och att retoriken kan uttryckas som en lagerteori (allt finns kvar) med en kumulativ 
kunskapstillväxt anser Bo Inge Skarström att en skillnad inte ska göras mellan den klassiska 
retoriken och vad som benämns som modern retorik/nyretorik. Istället betonar han att en 
blandning av de båda synsätten visar en större förståelse för begreppet samt en vilja att 
tillgodogöra sig nya erfarenheter.  
 
Vi samtalade om ”Spin” som är ett begrepp som presenteras som något nytt men som 
egentligen bara är ett nytt namn på ett fenomen som funnits länge. Precis som ”annons” inte 
var ett begrepp som man använde under antiken men där fenomenen propaganda, publicitet 
och offentlighet existerade. 
 
Hermeneutiken motiveras som kunskapande metod genom att tolkningen är central vilket 
retoriken just handlar om. Retoriken är inte en teori som tänkts ut vid en tidpunkt eller ett 
                                                 
44 Gilje & Grimen, (1992) 
45 Gilje & Grimen, (1992) s. 263ff 
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tillfälle utan bygger på en samlad erfarenhet. Denna process kan liknas vid den hermeneutiska 
spiralen som förklarar det växelspel som sker mellan förförståelse och erfarenhet och mellan 
delarna och helheten. En större erfarenhet ger en bättre förståelse som i sin tur gör att man 
uppfattar finare nyanser. En förförståelse ska utvecklas från att vara endast fördomar till att bli 
en verklig förståelse. 
 
En förutsägelse är ett uttalande om något i framtiden, den kännetecknas därför av en viss 
osäkerhet. Bo Inge Skarström menar att man ska vara försiktig när man ger retoriska råd. 
Exempelvis kan en kommunikationsstrategi få en oönskad effekt även om man följt retoriska 
riktlinjer. Man är ute på djupt vatten om man tror att en metod garanterar en förväntad effekt.  
Precis som i den hermeneutiska spiralen är kunskap genom erfarenhet centralt för framgång. 
 
Samtal med Lisa, säljchefen på Företag X 
Inför intervjun med Lisa undrade vi hur långt Företag X kommit med att starta upp sin 
verksamhet och hur de lagt upp arbetet fram till öppnandet av gymmet. I egenskap av säljchef 
hoppades vi att Lisa skulle kunna ge oss en inblick i den praktiska vardagen med att realisera 
visionen och den önskade identiteten. Följande text är en återgivning av det samtal vi hade 
med Lisa om kommunikation och retorik och vad det har för betydelse i Företag X: s 
förmedling av identitet.  
 
Lisa har tidigare arbetat i andra branscher än träningsbranschen. Till exempel har hon 
erfarenhet av restaurangbranschen och hon är utbildad till kock.  I åtta år arbetade hon på 
SATS som är en stor gymkedja. Hon arbetade där som Key Account Manager och gruppchef.  
På Företag X arbetar Lisa som försäljningschef och fungerar som ett av ansiktena utåt. Lisa 
har varit med i företaget från ett tidigt stadium och är delaktig i rekryteringsprocessen.  
 
Företag X har som målsättning att arbeta mer personligt än andra företag säger Lisa och hon 
menar att det också är deras största konkurrensfördel. Tanken är att kunderna ska erbjudas 
något exklusivt och en väl sammansatt helhet. För att kunna erbjuda detta är det enligt Lisa 
viktigt att göra en behovsanalys för att kunden ska få bästa möjliga individuella erbjudande.    
Visionen för Företag X är att gymmet ska bli en harmonisk oas för kunden där de är fria från 
all stress. För att skapa en helhet ska alla sinnen stimuleras genom till exempel designade 
lokaler. Lisa saknar detta synsätt hos konkurrenterna och hoppas att Företag X ska kunna 
attrahera sina kunder genom en sinnlig totalupplevelse.  
 
Utvaldhet är ett nyckelord som företaget valt att arbeta med. Det innebär att kunderna ska 
känna sig exklusivt utvalda till en klubb. Initiativ till medlemskap ska ofta komma från någon 
i kundens närhet som rekommenderar denne till gymmet. Primärgruppen de vänder sig till är 
de som anser det vara värt att betala extra för den helhet företaget erbjuder och som får dem 
att känna sig unika och utvalda. Kunderna ska känna att de vill vara på gymmet hela tiden, 
säger Lisa.     
 
Lisa är med och arbetar med Företag X: s rekrytering. Den är utformad för att finna personal 
med tidigare erfarenhet av branschen och som delar företagets vision och dess passion för 
träning. Man handplockar medarbetare på rekommendation och är då noga med att 
medarbetarnas profil passar med företagets identitet. Det som är gemensamt är att man ska 
älska träning och kunna skapa en relation med kunden. Det är viktigt att en stark vision finns i 
hela organisationen menar Lisa. Den ska skapas genom gemensamma möten och 
internutbildning inom service och kundhantering. Engagemang skapas genom delaktiga 
medarbetare, säger Lisa. Delaktighet skapas genom att involvera medarbetarna i företagets 
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alla enheter. En anställd ska förutom att kunna sina egna arbetsuppgifter även vara insatt i 
företagets produktutbud. Detta skulle praktiskt kunna innebära att en kund ska kunna få 
rådgivning om kost även av någon som arbetar i receptionen.    
 
Företag X anlitar två olika externa PR-företag. Ett som arbetar med hemsidan, form och 
budskap och ett som fungerar som rådgivare för mediekontakter. Den interna 
implementeringen av deras råd sköter Företag X själva, säger Lisa. Företaget räknar med ett 
långsiktigt samarbete även om kontakterna är intensivare nu i starten. Att anlita externa PR-
företag är extremt viktigt, menar Lisa, speciellt för att kunna arbeta inom den nisch som 
Företag X har valt.  
 
Lisa betonar att de förmedlar och inte säljer sin produkt. Fokus ska ligga på det individuella 
och inte det kommersiella. Därför använder de sig inte av massutskick och rabatter utan av 
lojalitetsprogram. Ett lojalitetsprogram kan vara att företaget skickar ut personliga brev till en 
kund som inte tränat på länge eller till en kund som varit duktig och tränat mycket. Dessa 
lojalitetsprogram ska också förstärka kundens känsla av utvaldhet. Det företaget kommer att 
göra nu i början är att bjuda in 200 speciellt utvalda företagsledare till frukostseminarier. 
Genom detta hoppas de att ledarna eller deras personal kommer att bli kunder hos dem.  
 
När Lisa tidigare arbetade på SATS kände hon att det var för kommersiellt och att något 
saknades.  På en så stor organisation som SATS satsade man mycket på kommunikation men 
då var leden så många att det var svårt för en individ att påverka. I Företag X har man en 
mindre personalstyrka. Personalen arbetar som ett team i samma lokal och kommunikationen 
blir därmed effektivare genom att kommunikationsleden är färre.  
 
Lisa ser retorik som ett hjälpmedel i processen att klargöra riktningen för företaget. Hon säger 
att hon medvetet tänkt på retoriken i sitt arbete med företagets kommunikation och att det är 
viktigt att man tänker på kommunikationen i hela företaget. Skulle inte kommunikationen 
vara tydlig kan man uppfattas fel och imagen kan bli en annan än den man strävar efter. 
Huvudansvaret, menar Lisa, ligger hos ledningen att vara på det klara med vad företaget har 
för värderingar och kommunicera det till de anställda.  I sin utveckling har Företag X gått 
ifrån att vara lite spretigt och mobilt till att nu ha lokaler och färdiga planer, berättar Lisa. Det 
finns en handlingsplan, affärsplan och marknadsplan men dock ingen kommunikationsplan. 
Lisa säger att kommunikationen ändå är en viktig del av planerna.   
 
För att kommunikationen ska bli tydlig skiljer inte Lisa nämnvärt på intern och extern 
kommunikation, speciellt inte när det rör företagets värderingar. Som exempel säger hon att 
om en anställd inte helhjärtat tror på det som förmedlas till kunden kommer kunden att märka 
att något är fel.  
 
Samtal med styrelseordföranden Göran  
Anledningen till att vi ville träffa Göran var för att få en bild av Företag X: s arbete på ett mer 
generellt plan. Göran har som styrelseordförande ett övergripande ansvar och vi ville därför få 
svar på hur han ansåg att arbetet med att forma identiteten fungerade.   
 
Göran som är styrelseordförande i Företag X och dess moderbolag, är till vardags chef på ett 
investmentbolag. Moderbolaget äger 50 % av aktierna i Företag X och han har själv investerat 
i 6 % av aktierna. Göran har varit styrelseordförande i ett år och hans uppgift är att ha insyn i 
företagets olika rörelser och att samordna dessa.   
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När Göran beskriver Företag X säger han att han vill att företaget ska uppfattas som en oas. 
Det innebär för honom att företaget fungerar som en tillflyktsort från en stressig vardag. 
Stress och status ska inte vara närvarande utan omvärlden ska avskärmas. Kunderna ska veta 
att företaget står för bra etiska värderingar, eller som Göran uttrycker det ”ordning och reda”.    
 
Företag X har medvetet positionerat sig som ett exklusivt gym. Det är viktigt, poängterar 
Göran, att medlemmarna ska kunna komma och träna när de vill. Detta ställer krav på att 
företaget inte tar in för många medlemmar så att det blir trångt. För denna exklusivitet är 
kundgruppen beredd att betala ett högre pris än konkurrenternas. Göran tror att priset medför 
att medlemmarna inte kommer vara under 20 år. Göran säger att det är bättre att behålla en 
kund än att hitta en ny. För att uppnå detta arbetar Företag X med lojalitetsprogram och avtal 
som sträcker sig ett år framåt.  
 
För att undvika medlemmar som spenderar all sin tid på gymmet och därmed tar upp plats för 
andra kommer man inte att ha några tunga vikter. Detta kommer att leda till att 
muskelbyggare söker sig till andra gym, menar Göran. För Företag X ska uppfattas som ett 
exklusivt gym berättar Göran att Företag X inte ska bedriva massmarknadsföring utan 
marknadsföra sig genom artiklar och personliga brev. Det vill genom detta uppfattas som ett 
mer seriöst gym som talar kundernas språk. Just nu har Företag X arbetat mest med sitt 
produktinnehåll och sina lokaler. Tanken är att de ska ha en lokal i tiden och inte ett gym i en 
källare, säger Göran. Verksamheten ska inte drivas under jord utan snarare i dagsljus. Det 
innebär att design är mycket viktigt och som exempel kan nämnas att entrén ska likna en 
hotellobby.   
 
Göran säger med glimten i ögat att han är en retorisk person. Han ser retoriken som ett sätt att 
sända signaler. Han talar om att hela paketeringen är retorisk, från inredning till bemötande av 
kunder. Företag X sammantagna retorik ska förmedla en känsla av trygghet som i sin tur ska 
skapa lojalitet och tillhörighetskänsla.    
 
Företag X som är ett nystartat företag möter andra utmaningar än ett mer etablerat företag, 
menar Göran. Företag X har en mer osäker miljö och individer med olika bakgrund ska arbeta 
tillsammans och skapa en enhetlig kommunikation. För tillfället finns det ingen etablerad 
kommunikation för Företag X anser Göran. Det finns en verbal kommunikation men denna är 
inte formulerad eller omarbetad till säljmaterial.  
 
Göran anser att många av Företag X: s konkurrenter har en skillnad mellan det uttalade och 
det egentliga syftet. Detta är något som man arbetar intensivt med att undvika, eftersom detta 
skulle ge dubbla budskap till kunderna. Företaget vill inte kompromissa med sina värderingar 
för att öka vinsten.  
 
Samtal med grundaren Peter   
Vi ansåg att ett samtal med Företag X: s grundare kunde ge en djupare förståelse för 
företagets vision. Därför lade vi fokus på skapandet och tankar om framtiden snarare än 
praktiska detaljer.   
 
Peter har en lång och gedigen erfarenhet av träningsbranschen både som personlig tränare och 
gymägare. Som grundare av Företag X och huvudägare till moderbolaget äger han en stor del 
av det nya bolagets aktier. Bakom det nya företaget finns en efterforskning från Peters sida 
som genomförts genom besök på kvalitetsgym både i Sverige och utomlands. ”Jag har gått 
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och närt den här idén en tid, att starta ett träningscenter som tar ett helhetsgrepp om träning, 
kost och hälsa och som vänder sig till en bred målgrupp”, säger Peter.  
 
För att skapa en egen identitet är det viktigt, enligt Peter, att profilera sig och inte förknippas 
för mycket med moderbolaget. Samtidigt, menar Peter, att det är en fördel om det positiva 
som moderbolaget står för överförs på Företag X.  
 
”Vårt samarbete med livsmedelsbolaget ger oss legitimering”, säger Peter. Det innebär för 
honom att Företag X inte bara står för något nytt och spännande utan även för något etablerat 
som folk känner igen. Det gör även att det exklusiva tonas ner lite vilket Peter tycker är bra. 
Han betonar gärna att Företag X ska stå för exklusivitet men en exklusiv kvalitet snarare än 
pengar och lyx. ”Vi erbjuder inte rabatter utan skapar mervärde”, säger Peter. 
Lojalitetsprogram ska bidra till det helhetskoncept som han tror att kunderna söker.    
 
Peter är delaktig i rekryteringsprocessen och har därmed träffat alla anställda. På frågan om 
han har en färdig bild av hur han vill att medarbetarna ska vara svarar han att den erfarenhet 
han har av branschen gör att han vet vad han vill ha. Trots att Företag X ännu inte startat sin 
verksamhet anser Peter att det är viktigt att redan nu etablera en känsla av gemenskap bland 
medarbetarna. Därför försöker han hålla en regelbunden kontakt med personalen redan nu och 
detta band tror Peter kommer att stärkas när man senare arbetar i samma fysiska miljö. 
 
En bra atmosfär och förutsättningar för utveckling är Peters metod för att få personalen att 
trivas. Genom detta ska tröskeln ut ur organisationen precis som för kunderna vara hög. En 
låg personalomsättning, tror Peter, kommer leda till långsiktiga relationer mellan kunderna 
och tränarna vilket gör att kunderna upplever att de vill fortsätta på gymmet.     
 
Företag X gör ingen marknadsföring i traditionell mening men genom ryktesvägen och 
tidningsartiklar, menar Peter, att det får mycket värdefull uppmärksamhet. Företaget vill även 
via sina lokaler marknadsföra sig som trendiga och det uppnås genom kända arkitekter som 
folk uppmärksammar. Peter ser medarbetarna som en viktig del i Företag X: s 
marknadsföring. Han vill förmedla sin vision och sina mål till dem för att kommunikationen 
ut till kunderna ska var entydig. På längre sikt hoppas Peter att verksamheten kommer att 
utökas till att bli en större kedja som också finns utanför Stockholmsregionen. Det innebär att 
konceptet måste anpassas, då man har andra förutsättningar i mindre orter, säger Peter. Det 
blir helt enkelt en annan kommunikation ute i landet.   
 
Fallstudie om Skandia 
Vi har tidigare skrivit om aktionsforskning och fallstudiers svårighet att generera generella 
resultat då dessa typer av forskning är situationsberoende. Svårigheten kring generaliserbarhet 
är något vi varit medvetna om under vår forskningsprocess och detta har resulterat i valet att 
jämföra vår fallstudie av Företag X med en annan fallstudie. Den studien grundar sig på 
kandidatuppsatsen ”Diskursens makt – retorik under Skandia affären”46. Vi anser att denna 
studie fungerar som en del av den yttre kontroll vi kontinuerligt genomfört av vår egen 
fallstudie vid sidan av vår litteratur- och artikelgenomgång. Det är även intressant att se hur 
andra forskare gått tillväga med ett snarlikt problemområde och vad de kommit fram till. En 
ytterligare anledning är att vi ville se hur retoriken kan skilja sig mellan företag som befinner 
sig i olika situationer. Frågan är om ett företag som Skandia, som vid tidpunkten för studien 
befann sig i kris, har en helt annan kommunikationsstrategi än för det nystartade Företag X?  

                                                 
46 Ribbing & Pettersson, 2005 
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Studien kring Skandia sammanfattas av författarna själva på följande sätt: ”Syftet med denna 
uppsats är alltså att genom tolkning av extern retorik söka orsakerna till varför företagsretorik 
i krissituationer ser ut som den gör.”47 Ribbing och Pettersson menar att den externa retoriken 
är central för ett företag i kris, de använder fallet Skandia (publ) och Skandia Liv och den 
massmediala stormen kring företagens omdebatterade bonusbetalningar och lägenhetsaffärer 
under framförallt 2003. 
 
Författarna använder sig av en tolkande och dekonstruktivistisk ansats där man genom en 
tolkning av Skandias externa retorik undersöker skälen till att den kris som framställts som 
huvudsakligen moralisk istället framtonar som strukturell i företagets egen retorik48. 
Uppsatsens teoretiska bakgrund utgörs av teoribildning kring nyretorik som vittomfattande 
begrepp och av litteratur kring den rationalistiska hegemonin Ribbing och Pettersson 
presenterar som den rådande managementdiskursen. Den rationalistiska hegemonin eller det 
rationell-instrumentella beskrivs som representant för en allt större tonvikt vid tekniska 
aspekter av organiserande där bland annat en ekonomisk tillväxt, rationalitet och Taylorism är 
grundläggande. Det är i skenet av denna presenterade managementdiskurs fallstudien 
genomförs och utgångspunkten för empirin är att Skandia agerar efter densamma. 
 
Ribbing och Pettersson studerar Skandias externa kommunikation inom retorikens område. 
”Diskursbegreppet är nära kopplat till retorikens område, eftersom det är genom retorik som 
diskursen synliggörs och verbaliseras”49. 
 
 
Analys 
 
När vi började arbetet med den här uppsatsen misstänkte vi att vi skulle hitta en koppling 
mellan begreppen identitet, kommunikation och retorik. Både vår litteraturgenomgång och vår 
empiriska studie visade mycket riktigt ett samband. Vi har i likhet med Charlotte Engblom50 
noterat en frekvent användning av begreppet identitet i texter om kommunikationsstrategier. 
Även inom retoriken är skapandet av en identitet centralt. Vi ser språket och utseendet som en 
identitetsmarkör och därför är det intressant att studera hur man skapar en identitet i ett 
retoriskt sammanhang.   
 
Vår frågeställning kretsar kring hur retoriken kan fungera som ett verktyg för ett företags 
kommunikation av dess identitet. Nedanstående analys syftar därför till att klargöra hur 
retoriken kan användas som ett verktyg i möte med viktiga delar av kommunikationsstrategin.   
 
Vi kommer att knyta ihop våra presenterade teorier med vårt empiriska material. Vi vill ge en 
bredare förståelse av hur våra teorier kan tillämpas på vårt fallföretag. Eftersom vårt syfte 
med uppsatsen är att undersöka hur man inom företag kan arbeta för att komma fram till sin 
identitet och hur man tänker förmedla den är det viktigt att se om man arbetar såsom teorierna 
förutser eller om de på något sätt avviker. Upplägget för analysen baseras på de områden vi 
funnit att våra samtal med Företag X: s representanter kretsat kring. De områden som vi 
uppmärksammat från samtalen beskriver på ett bra sätt processen som ett nystartat företag bör 
arbeta med för att forma en identitet. 
                                                 
47 Ribbing & Pettersson, 2005 s1 
48 Ribbing och Pettersson, 2005 s 3 
49 Ribbing & Pettersson 2005 s 25 
50 Språkspalten SVD 040530
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Analysen avslutas med en jämförelse mellan vår fallstudie och den fallstudie som tidigare 
presenterats om Skandia. Det är vår förhoppning att den analysen ska visa skillnaderna i hur 
olika ett retoriskt upplägg kan se ut, allt beroende på vilken situation företaget för tillfället 
befinner sig. Företag X och Skandia skiljer sig på många olika sätt såsom bransch, position i 
företagets livscykel, storlek samt rykte. Dessa skillnader mellan företagen tror vi berikar vår 
analys av den fallstudie av Företag X vi genomfört. Att jämföra det retoriska upplägget 
Skandia följt med den situationsanalys vi gjort på Företag X anser vi förtydligar vikten av en 
strategisk kommunikation samt ger stöd åt de normativa riktlinjer vi valt att presentera i slutet 
av denna uppsats. En jämförelse kastar även ljus över den diskussion som finns kring 
verktygsperspektivet och symbolperspektivet, hur företag förhåller sig till sin unika 
verklighet. 
 
Identitet som drivkraft i kommunikationen 
Den uppfattning vi fått genom samtalen med företrädare för Företag X är att de använder både 
imitering och differentiering, strategier för identitetsskapande vi presenterat i uppsatsens 
teoridel. De imiterar sitt moderbolag i de aspekterna som de tror att kunderna uppskattar 
såsom etiska värderingar, personlig kontakt med kunderna samt kvalitet. Samtidigt framgår 
det tydligt i vår empiriska studie att det eftersträvas en differentiering mot moderbolaget. 
Denna differentiering ska symbolisera Företag X: s nya koncept som ska fungera självständigt 
vid sidan av moderbolagets verksamhet. Även en differentiering mot stora gymkedjor som 
SATS eftersträvas av Företag X, som vill distansera sig från det kommersiella och 
massproducerande. 
 
Genom ett samarbete med ett stort livsmedelsbolag imiterar/identifierar Företag X sig med de 
värderingar som livsmedelsbolaget har. Detta samarbete hoppas Företag X ska generera en 
känsla av ”folklighet”, ett signum livsmedelsbolaget förknippas med. Ett mer implicit resultat 
av samarbetet som Företag X hoppas på är ett förtydligande av skillnaderna mellan 
dotterbolag och moderbolag. Under samtalen i den empiriska studien kom det fram att 
livsmedelsbolagets intresse av samarbete var att ta del av Företag X: s och dess moderbolags 
exklusivitet och hälsoimage. En imiteringsstrategi kan alltså även skönjas från 
livsmedelsbolagets sida. 
 
Vi ser hela Företag X: s process med imitering och differentiering som ett sätt att skapa en 
identitet som är legitim i omgivningen. Enligt symbolperspektivet kan man se organisationen 
som legitimitetssökande och förhåller sig till externa förebilder. Det handlar om att profilera 
sig och presentera sin självbild gentemot andra organisationer. Verktygsperspektivet ses 
istället i adopteringen av koncept som en respons på ett objektivt problemtillstånd, exempelvis 
en ökad konkurrens eller någon form av krishantering. 
 
Man kan då fråga sig varför ett företag väljer att kommunicera att de anammat vissa idéer och 
inte andra. Vi tror att en sak som påverkar detta är företags önskan att vara unika i sin 
identitet. Det finns idag många organisationer med koncept och idéer och med den ökande 
kommunikationen i vår globala omvärld exponeras företag idag för dessa. Detta utmanar den 
egna självuppfattningen och identiteten. En organisation kan inte adaptera alla koncept och 
idéer i omvärlden, det skulle ta bort det unika med organisationen. Det blir en balansgång 
mellan att imitera och differentiera så att legitimitet erhålls men samtidigt inte ger företaget en 
alltför generell identitet. 
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Företag X vill kommunicera en identitet som anspelar på något nytt spännande och exklusivt 
och vi ser en risk med den imagen. Efter ett tag när den första spänningen lagt sig kan 
kunderna tycka att det inte känns lika nytt och fräscht längre. Det som kan förhindra ett sådant 
scenario är Företag X: s samarbete med livsmedelsbolaget. Det ger företaget ett mer varaktigt 
intryck och kunderna kanske uppfattar viljan från Företag X: s sida att bygga något 
långsiktigt. Vi tror också att Företag X hela tiden måste arbeta med att upprätthålla en hög 
kvalitet på gymmet. Om man börjar slarva med kvalitetshöjande detaljer som till exempel 
rena handdukar till kunderna kommer den exklusiva känslan som kunderna betalar extra för 
att försvinna. Vi tror att kortsiktiga vinstintressen orsakar en kvalitetssänkning vilket skulle 
kunna fördärva identiteten för ett företag som Företag X. En medvetenhet om denna 
problematik är något vi kunnat urskilja hos Företag X. Både säljchefen Lisa samt grundaren 
och VD: n Peter nämner vid flera tillfällen ett arbetssätt med fokus på lojalitetsprogram 
istället för tillfälliga rabatter samt skapandet av ett mervärde. Detta anser vi tyder på en vilja 
att arbeta långsiktigt. För att behålla kunderna tror vi att man hela tiden måste stimulera dem 
och påminna dem om varför de anlitar just detta gym. 
 
Kunder och målgrupp 
I diskussionen ovan om identitet berörs hur kunderna påverkas av ett företags val av image. 
Olika kunder attraheras av olika organisationer och Företag X har medvetet positionerat sig 
som ett exklusivt gym. Kunderna betalar en större summa pengar för medlemskap än på 
många andra gym och ska genom detta få en känsla av utvaldhet och kvalitet. Konceptet ska 
locka kunder som är över 20 år gamla och inte är muskelbyggare. 
Vi tror att det är oerhört viktigt att reflektera över vilken betydelse den utvalda målgruppen 
har för företaget. Kunderna återspeglas i alla företagets delar och kommer att avgöra om det 
nystartade företaget klarar sig. Kunderna fungerar som medel för överlevnad och kan vara ett 
led i marknadsföringen. För Företag X ska initiativ till medlemskap ofta komma från någon i 
kundens närhet som rekommenderar denne till gymmet. Det kan hjälpa till att fånga in den 
efterfrågade kundgruppen eftersom kundernas vänner antagligen är likasinnade. Att låta ryktet 
om gymmet sprida sig mellan medlemmarnas vänner tror vi är en billig och framgångsrik 
metod. 
 
Problemet kvarstår dock att finna de rätta kunderna från början, annars har man inget att utgå 
ifrån. Företag X: s strategi med frukostseminarier för utvalda företagsledare som sedan ska 
anlita gymmet för sina anställda är en enkel metod för att få in en önskad målgrupp förutsatt 
att man vet mycket om de utvalda företagen image. Samtidigt tror vi att man aldrig kan 
förutsäga allt och veta exakt om den efterfrågade kundgruppen verkligen är den som sedan 
kommer. Varje anställd på ett företag kan man inte kontrollera och därefter rata oönskade 
personer. Ett sådant arbetssätt tror vi skulle ge gymmet ett dåligt rykte om det innebär att 
kunder inte känner sig välkomna där. Det är enligt oss en sak att ha höga priser och lokaler 
som tilltalar en viss kundgrupp för att attrahera denna och en helt annan sak att mer 
demonstrativt eller verbalt visa vilka kunder man inte vill ha. Om en kund betalat för att vistas 
på gymmet och följer alla ordningsregler så tycker vi att den kunden ska kunna känna sig 
välkommen där. För Företag X som inte har någon kundkontakt än är det enligt oss angeläget 
att företaget funderar noga hur de ska hantera situationer som denna när kunder utanför den 
primära målgruppen vill bli medlemmar i klubben. 
 
I sina tankar om kunderna ger personalen i Företag X intrycket att de omedvetet använder sig 
av det estetiska perspektivet. Det estetiska perspektivet handlar som tidigare nämnts om att 
finna samklang och en meningsfull helhet. Genom att söka kunder som har liknande 
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värderingar och som värdesätter den tjänst Företag X erbjuder kan man tillsammans skapa en 
vacker och tilltalande helhet. 
 
Den interna marknadsföringen – att involvera medarbetarna 
Som tidigare nämnts är målen med den interna marknadsföringen att hitta bra medarbetare, 
hålla kvar dem och motivera dem så att de blir en del av marknadsföringen. Detta stämmer väl 
överens med Peter, grundaren av Företag X: s strategi för att få personalen att trivas genom 
höga löner och en trivsam miljö. Genom detta skapas en låg personalomsättning som gynnar 
kundernas långsiktiga relationer med tränarna. Dessutom tror vi att det ger ett intryck av en 
bra arbetsplats och sådana signaler uppfattar kunderna kanske som att det även är en bra 
träningsplats. Den interna marknadsföringen har då genom personalen lyckats nå ut till 
kunderna. 
 
En annan aspekt av den interna marknadsföringen är att få de anställda att förstå visionen och 
målen med verksamheten. Även detta har Peter tänkt på när han säger att han vill förmedla sin 
vision och sina mål till dem för att kommunikationen ut till kunderna ska vara entydig. Vi tror 
att detta är en avgörande del av ett företags kommunikation och marknadsföring. Om de 
anställda förstår vision och mål kan de arbeta fokuserat vilket gör att kunderna får samma 
budskap vem de än vänder sig till i organisationen. Identiteten menar vi blir också tydligare 
om man tar hjälp av de anställda att förmedla den som en enhetlig bild. 
 
 
 
Trovärdighet och förtroende som marknadsföring  
Det är viktigt att utveckla, vårda, prägla och befästa speciella värderingar och egenskaper som 
man noggrant valt ut och att konsekvent följa och ständigt exemplifiera dessa val. Både vad 
gäller den externa och interna kommunikationen är vikten av konsekvens och enhetlighet 
oerhört viktig. I enlighet med vad den klassiska retoriken nämner som ett medel för 
övertalning ska kundernas förtroende vinnas genom trovärdighet. Att övertala må vara ett 
begrepp laddat med både positiva och negativa associationer, men övertalning är just det som 
ett företag vill uppnå med sitt förmedlade budskap och identitetsskapande. Målgruppen ska 
genom övertalning finna Företaget X: s koncept önskvärt. 
 
Enligt den klassiska retoriken och genom Aristoteles formulering benämns summan av en 
ledares egenskaper som dennes karaktär. För en organisation består dess egenskaper istället av 
dess profil samtidigt som ledningens karaktär genomsyrar hela organisationen och därmed 
utgör en viktig del av organisationens trovärdighet. Därför anser vi att det är viktigt att vid en 
studie med ett ledningsperspektiv även studera en ledares karaktär och därmed uppfattningen 
av hela organisationens karaktär.  
 
I artikeln Managementkonsulten Aristoteles i Retorikmagasinet presenterar författarna vad 
man idag kallar för ”vågbrytarstrategin” som Aristoteles lade grunden för. Denna strategi 
handlar om att lära sig konsten att ”rista en karaktär” och ”rista en ledare”. 
Vågbrytarstrategins resonemang grundar sig på att man ständigt arbetar med att lära känna sig 
själv. På detta sätt håller man sin egen personliga utvecklingsprocess levande. För att 
återknyta till organisationsperspektivet och Företag X handlar vågbrytarstrategin om att 
identifiera och tillskapa värden som resulterar i att dess omgivning anser det vara värt att 
skänka organisationen sitt förtroende. Det handlar alltså om att välja egenskaper och 
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positionera sig. Det är retorikens uppgift att se till att positioneringen blir så effektiv som 
möjligt51. 
 
Ett företag är ofta något stort och abstrakt och därmed väldigt svårt att se. Organisationen blir 
abstrakt och ogripbar. Retorik kan därför även ses som en teknik för personifikation genom att 
en ledare får symbolisera hela organisationen. Inom retoriken kallas detta metonymi; man 
låter en individ symbolisera en helhet. För en organisation skulle detta kallas för ”ett ansikte 
utåt” och den personen tillför organisationen denna personliga prägel52  
 
Nationalencyklopedin (1996) nämner hur människoideal lyfts fram i den klassiska retoriken. 
De ideal som premieras är en kännedom om många vetenskaper, bred erfarenhet av livet, en 
fast moralisk åskådning och att vara en god medborgare. Retorik ska alltså inte bara ses som 
en teknisk skicklighet utan handlar i mångt och mycket om människoideal. För Företag X som 
är ett nystartat företag tror vi att grundaren Peter åtminstone till en början kommer att fungera 
som detta ansikte utåt. Det är Peter som förekommit mest i den mediala kommunikationen 
även om man i säljmaterial också hänvisar till säljchefen Lisa. Det är alltså Peter enligt vår 
mening som måste agera som en strategisk retoriker. 
 
I den klassiska retoriken benämns detta människoideal som etos. Hägg förklarar etos som de 
egenskaper som gör att talaren väcker förtroende genom sin personlighet. Det gäller att 
identifiera och tillskapa värden som ger starka bilder av en människa värd att skänka sitt 
förtroende53. Idag pratar vi mer om en ”image”, men i vår mening står båda dessa uttryck för 
samma sak. Den enda skillnad vi kan tänka oss är att en image inte behöver gå så djupt, bara 
den är passande medan etos står för något mer rotat. Detta är även ett resonemang Hägg 
(1998) tar upp i Praktisk Retorik, som vidare nämner att de viktigaste egenskaperna är en ädel 
karaktär och en god moral. Vi ser detta som ett sätta att skaffa företaget en legitimering och 
goodwill. 
 
Retoriken som stundens och ögonblickets konst 
Enkelt sett handlar retoriken som stundens och ögonblickets konst mycket om improvisation 
och det går enligt oss inte att läsa sig till utan måste praktiseras. Uttrycket övning ger 
färdighet kan kännas något förlegat men i det här fallet förklarar detta uttryck precis det som 
är nyckeln till framgång - övning. 
 
För en talare kommer inspirationen från att lyssna och vara lyhörd inför sin publik. De flesta 
av oss är inte medvetna om att vi lyssnar dåligt, många gånger tänker man inte på lyssnandet 
som en aktiv process. I en amerikansk universitetsundersökning fick företagsledare uppskatta 
vilken förmåga som var viktigast för deras jobb, att kunna lyssna hamnade på första plats54. 
Att bli en bättre lyssnare kommer följaktligen att underlätta inspirationsprocessen och 
förmågan att situationsanpassa sin retorik genom att vara lyhörd inför sin omgivning. 
 
Företag X har delvis använt sig av retoriken i sin kommunikation med omvärlden. Säljchefen 
Lisa sa att hon avsiktligt utnyttjat retoriken i syfte att förmedla företagets riktning och image. 
Hur hon gjort detta framgick inte klart och vi fick en känsla av att den retorik hon avsåg var 
mer den övertalande än andra såsom ovan nämnda att man lyssnar på sin omgivning. Det är 
inte fel att använda sig av vissa delar av retoriken och lämna andra åt sidan om man finner att 
                                                 
51 Retorikmagasinet nr 23, september 2004, Managementkonsulten Aristoteles 
52 Retorikmagasinet nr 23, september 2004, Managementkonsulten Aristoteles 
53 Retorikmagasinet nr 23, september 2004, Managementkonsulten Aristoteles 
54 Gunnarsson, 2003 
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de andra aspekterna är mindre värdefulla för ändamålet. Vi fick intrycket av att man inte 
ägnat nämnvärd tid åt att studera värdet av retoriken för företaget. Även om en generell 
slutsats inte kan dras av detta tror vi inte att detta är något som är unikt för just Företag X. 
Retoriken om den överhuvudtaget beaktas ses nog oftast som en integrerad del av 
kommunikationen och även vi delar detta synsätt. Skillnaden är att vi ser retoriken som en 
förutsättning för en lyckad kommunikation och då måste den bli en mer medveten del av just 
kommunikationen.      
 
Liksom säljchefen är styrelseordföranden Göran lite svävande när han talar om retoriken i 
Företag X. Han sade att retoriken för Företag X ska förmedla en känsla av trygghet som i sin 
tur ska skapa lojalitet och tillhörighetskänsla. Det han talar om är alltså det retoriska målet 
men inte de retoriska verktygen.  
 
Information genom kommunikation  
Varumärken är hårdvaluta, ändå sparkar företagen ut sina kommunikationsexperter ur 
ledningsgrupperna. Det visar en undersökning som Rewir presenterat och som Svenska 
Dagbladets näringslivsdel refererar till (050224). År 1998 satt marknadscheferna eller 
informationscheferna i ledningsgruppen hos 91 procent av alla företag. Men trots ett allt större 
fokus på kommunikation och varumärken, har siffran i dag glidit ner till 67 procent. En 
tredjedel av alla företag saknar varumärkeskompetens i ledningen. Rewir har fyra gånger - 
1998, 2000, 2002 och 2004 - undersökt vilka attityder företag, myndigheter och 
organisationer har till integrerad kommunikation. Med integrerad kommunikation skriver de 
att de menar en sammanhållen syn på all intern och extern kommunikation55. Vi tycker att det 
är olämpligt att man gör sig av med de personer i ledningsbefattningar som är duktiga på 
kommunikation och därmed har en specialkompetens. Vi tycker att det i alla konjunkturlägen 
och stadier i en organisations utveckling är viktigt att behålla informatörer på höga poster. 
 
Vi tror att många anser sig kunna mycket om kommunikation och känner att de inte behöver 
en informationsansvarig. Vi menar att en sådan attityd är helt fel och detta stöds även av 
artikeln i Svenska Dagbladet (050224). Enligt oss är kommunikation något som man medvetet 
måste arbeta med och praktisera för att kunna utvecklas i. Därför ska man inte tro att man kan 
allt en gång för alla och är fullärd. Att ha en informationsansvarig, och då gärna i ledningen, 
innebär att man sätter fokus på hur viktigt det är att kontinuerligt förbättra sin kommunikation 
och framtoning. Det hävdas att marknadschefen har en starkare ställning än 
informationschefen, trots att deras roller och ansvarsområden de senaste åren allt mer flutit  
samman. Orsaken till det är att PR och kommunikation fortfarande bedöms som ett hantverk. 
Informationscheferna tycker också att det är svårt att övertyga ledningen om 
kommunikationens betydelse. Kraven på marknadschefer och informationschefer är oändligt 
mycket större i dag än för bara fem år sedan56. Vd måste kunna räkna hem investeringen, 
oavsett vilken typ av kommunikation det är. Kommunikationsavdelningen ska ha 
ledningsinflytande och inte bara fungera som en informationsdisk eller förmedlingsorgan. 
 
Som framgår av vår empiri har inte Företag X någon informationsansvarig utan 
försäljningschefen arbetar med kommunikationsfrågor. Även om ett nystartat företag som 
Företag X inte är så stort ännu tror vi att en eventuell utveckling till att bli en kedja kräver en 
informationsansvarig. Kommunikation är enligt oss det starkaste konkurrensmedlet man har 
på dagens marknad. 
                                                 
55 SVD 050224
56 http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_6883793.asp
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Kommunikationsstrategi 
Olof Holm skriver i boken Strategisk marknadskommunikation om vikten av en strukturerad 
kommunikationsplan. Holm menar dock att en genomtänkt plan inte nödvändigtvis behöver 
svara mot en given modell även om han finner att vissa faser återkommer i olika tidsordning. 
Han poängterar dock vikten av en inledande analys av nuläget. Detta resonemang stöds även 
av den klassiska retoriken som förespråkar en förberedande förståelsefas kallad intellectio. En 
förståelse för det sammanhang och den situation företaget befinner sig i ska skapas. I vår 
dialog med Bo Inge Skarström diskuterade vi denna förespråkade situationsanalys och även 
han poängterade vilken betydelse en situationsanalys har för det retoriska upplägget. 
 
Processen med startandet av Företag X började med att grundaren Peter länge närt en idé och 
sett ett behov på marknaden. Idén underbyggdes av studiebesök vid andra gym både inom 
Sverige och utomlands. Peters stora engagemang och inblick i moderbolagets verksamhet 
möjliggjorde en utveckling av idén från just idé till att bli verklighet. Peters kontakter inom 
hälsobranschen skapade utrymme för samarbetet med livsmedelsbolaget. Här ser vi en likhet 
med den situationsanalys av nuläget som ovanstående teorier förespråkar. Vår uppfattning är 
att denna analys varit delvis omedveten och snarare kan liknas vid en kreativ tankeprocess. 
Värdet av en sådan tankeprocess behöver inte vara mindre för att den är ostrukturerad utan 
den insikt man får och hur man sedan använder denna är det väsentliga. Vi menar att en 
välgenomtänkt idé är det viktiga, men vi eftersöker ett tankesätt liknande den hermeneutiska 
spiralen där man har friheten att gå tillbaka och omarbeta och strukturera lösryckta idéer som 
uppkommer under resans gång. En strukturerad nulägesanalys behöver alltså inte vara 
fullständig innan det mer konkreta arbetet börjar. 
 
När samarbetet med livsmedelsföretaget tog form arbetade man med Företag X: s vision och 
affärsidé. Nästa steg var att skapa en styrelse, en ledningsgrupp och lokaler. När 
ledningsgruppen tagit form arbetade man fram en handlingsplan och en marknadsplan. En 
kommunikationsplan hade vid tillfället för vår empiriska studie inte åstadkommits och planer 
på en sådan fanns inte heller. I vårt samtal med säljchefen Lisa sade hon att någon 
kommunikationsplan inte var aktuell eftersom kommunikationen ändå återfinns i affärs-, 
handlings- och marknadsplanerna. Företag X har valt att anlita två externa PR-företag för att 
hjälpa dem med deras externa kommunikation. Vi skulle gärna ha sett att en 
kommunikationsplan prioriterats lika högt som de andra planerna eftersom den externa 
planeringen kan distansera kommunikationen från företaget och skapa missförstånd. 
Samtidigt sker en uppdelning i extern och intern kommunikation och helhetsbilden av 
företagets kommunikation riskerar att försvinna. En sådan indelning i extern och intern 
kommunikation vill vi undvika att göra då vi ser att all kommunikation i ett företag påverkar 
varandra. Den här synen på kommunikation svarar mot det synsätt nyretoriken har där 
kontexten i stort sätts i fokus samtidigt som ett meningsskapande lyfts fram framför enbart ett 
argumentativt förhållningssätt. 
 
Ytterligare att argument för att ha en tydlig kommunikationsplan är att missförstånd lättare 
kan undvikas. Vi upptäckte under våra samtal med Företag X: s representanter att de hade lite 
olika uppfattningar om, enligt oss grundläggande saker såsom affärsidén. Man lade olika 
innebörd i ett ord som exklusivitet och förväntningarna på framtiden såg även de olika ut. 
Utveckling till en stor kedja som tonar ned det exklusiva var en vision samtidigt som en 
återhållsamhet med utbredningen och satsning på det riktigt exklusiva önskades. Vi anser att 
detta är ett tydligt exempel på latenta meningsskiljaktigheter som inte är något större problem 
idag men som kan försvåra arbetet i framtiden. Genom att göra en uppdelning i intern och 
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extern kommunikation och sedan fokusera på den externa kommunikationen missar man 
möjligheten till en bra inre kommunikation som kan lösa interna oenigheter. Vi tror att en 
strategisk kommunikationsplan möjliggör en helhetssyn på begreppet kommunikation vilket 
ger en större sannolikhet att man ser hur den interna och externa kommunikationen 
samverkar. Vi anser att man då kan undvika att interna kommunikationsproblem återspeglas i 
den externa kommunikationen. 
 
Som vi nämnt tidigare är det viktigt att information och kommunikation ska ses som redskap 
för en företagsledning när strategiska beslut ska fattas. Arnt och Friman skriver att 
interninformationen har gått från en specialistfunktion till en managementsyn, från teknik till 
strategi. Det är viktigt att kommunikationsavdelningen således får ett ledningsinflytande och 
inte bara fungerar som en informationsdisk eller förmedlingsorgan. Interninformationen 
precis som den externa informationen måste struktureras för att nå en strategisk funktion57. 
 
Jämförande analys mellan Företag X och Skandia 
Syftet med denna uppsats är att klargöra hur man kan använda retorik när ett företag formar 
och förmedlar sin identitet. Både Företag X och Skandia är högst aktuella exempel på företag 
som arbetar intensivt med att skapa och kommunicera sin identitet. Företagen befinner sig i 
olika situationer, då Företag X arbetar med att forma en identitet arbetar istället Skandia med 
att omforma sin identitet. 
 
Som nämns i uppsatsen om Skandia ber VD Urban Bäckström offentligt om ursäkt för 
skandalen även om han inte varit inblandad i den. Ett erkännande och bön om förlåtelse från 
någon som inte varit direkt inblandad framställs som ännu mer charmigt och osjälviskt, det 
handlar om att utnyttja ett erkännande till något större. Givetvis handlar det fortfarande om att 
reparera ett skadat förtroende och återvinna goodwill men också om att i bästa fall rentav 
förvandla det inträffande till något positivt58. Erkänna skulden, be om ursäkt och lova att göra 
något åt saken är en retoriskt korrekt hantering av en identitetskris som skadat trovärdigheten 
och minskat förtroendet för organisationen. För företag ska även deras ansikte utåt förmedla 
något om identiteten. Både VD: n för Skandia och Företag X: s VD ska demonstrera 
trovärdighet. Skillnaden är att Företag X inte ska förmedla ånger utan ett mer positivt 
budskap. 
 
I vår dialog med Bo Inge Skarström nämnde han att utgångspunkten för allt retoriskt arbete 
finns i formuleringen av ett syfte (se empirin). Syftets formulering ska vara resultatet av 
noggrann genomförd situationsanalys. I denna situationsanalys ska en åtskillnad göras mellan 
ett egentligt syfte och ett uttalat syfte. Detta resonemang stöds av en artikel publicerad i 
Svenska Dagbladets nättidning: 
 
”All kommunikation har en synlig och en osynlig del. Det gäller både reklam och politisk 
propaganda. Det synliga budskapet är ofta ganska harmlöst, och har en begränsad effekt 
(ibland ingen alls). Det dolda budskapet är lurigare och ofta mycket effektivare”59. 
 
Man skulle alltså kunna göra samma indelning i en osynlig del där det egentliga syftet 
formuleras och en synlig del där det uttalade syftet formuleras. I ett företags strategiska 
kommunikationsprocess ska alltså dessa två syften formuleras och ligga till grund för det 
retoriska arbetet. Genom att syfteformuleringen grundar sig i den situationsanalys företaget 
                                                 
57 Arnt & Friman, 1983 
58 Nilsson, 1993 
59 http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_2686032.asp
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gjort, kommer enligt vår mening denna formulering att se olika ut mellan företag. Dock kan 
formuleringen även skilja sig inom ett företag mellan olika tidsperioder. Detta resonemang 
exemplifieras genom en jämförelse mellan vår fallstudie gjord på Företag X och vår 
komparativa fallstudie gjord på Skandia. 
 
Skandia som vid tidpunkten för studien var ett företag i kris, skulle kunna förklaras befinna 
sig i den retoriska situationen ”genus iudicale” - den juridiska, där företaget innehar ett 
försvarande uttryckssätt. ”Uttalanden från Skandia har ofta haft karaktären av retoriska frågor 
och svar på dessa. Uttalandena består också i reaktioner på "angrepp" utifrån, t.ex. från 
journalister, utredare och klagande kunder. De svar som återfunnits i Skandias 
pressmeddelanden och övrigt material har en märkligt likartad karaktär, oavsett vad frågan 
gällt.”60.  
 
Företag X som ännu inte (vid tidpunkten för denna uppsats) kommit igång med sin löpande 
verksamhet, skulle vi vilja placera i ”genus demonstratium” - den framhävande situationen. 
Företaget är som man skulle kunna uttrycka det, ett oskrivet blad. Den situationsanalys vi 
således gjort för Företag X och Skandia ligger som grund för vår fortsatta jämförelse mellan 
företagens retorik. 
 
Ett retoriskt arbetes exordium - dess inledning, har som syfte och uppgift att uppnå 
målgruppens välvilja. Detta kan uppnås genom två olika metoder beroende på situationen. 
Den rättframma metoden vid ett starkt utgångsläge och den subtila metoden i ett underläge61. I 
vår fallstudie av Företag X och i vår komparativa studie av Skandia framgår denna skillnad 
tydligt. I Diskursens makt citerar Ribbing och Pettersson, Urban Bäckström i ett 
pressmeddelande 2003 då han tillträdde som ny VD för Skandia Liv: ”Att förtroendet är 
skadat för Skandia Liv råder det ingen tvekan om. Det handlar om internaffärerna. Men det 
handlar också om etik, moral och anständighet och det är viktigt nog i en bransch som är 
beroende av människors tilltro till dem de anförtrott sina sparmedel.”62. I Urban Bäckströms 
inledning framgår tydligt den försvarande framtoning Skandia intagit. I enlighet med teorierna 
om den rättframma - och den subtila metoden anser vi att Skandia använt sig av den senare. 
En krissituation som Skandia vid tidpunkten för studien befann sig i symboliserar ett 
underläge, och enligt den klassiska retoriken rekommenderas då den subtila metoden. Här 
antyder man inte med ord vart man egentligen är på väg. Man bör således inledningsvis tala 
om något helt annat än det fientligt sinnade lyssnaren väntat sig63.  
 
Den rättframma metoden rekommenderas vid ett starkt utgångsläge, vilket vi anser att Företag 
X befinner sig i. Startandet av Företag X har uppmärksammats i media där framförallt 
grundaren Peter intagit en framträdande roll. Genom att Företag X är ett nytt företag med ett 
starkt moderbolag och en stark samarbetspartner har de rent ut kunnat visa sin skicklighet och 
sina fördelar. Vi anser att Företag X så att säga har råd att visa framfötterna. Ett bättre läge att 
visa företagets styrka finns inte än den situation Företag X just nu befinner sig i. 
 
Ett starkt utgångsläge innebär alltså att man faktiskt öppet kan antyda sin kompetens, påvisa 
motståndares eller konkurrenters oförmåga, men allra helst smickra sin publiks förnämliga 
egenskaper. Vi vill dock starkt poängtera vikten av humiliato – en medveten blygsamhet. 
Svårigheten med att antyda sin oerhörda kompetens och samtidigt verka totalt omedveten om 
                                                 
60 Ribbing & Pettersson, 2005 
61 Hägg, 1998 
62 Ribbing & Pettersson, 2005, s 18  
63 Hägg, 1998 
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den är en svår balansgång. Uppfattas det fel, det vill säga som skryt, är det en katastrof64. 
Enligt ”genus demonstratium” ska man genom smicker och beröm få sin lyssnare eller läsare 
vänligt eller kritiskt inställd till något/någon. Allra helst ska kunderna bli vänligt inställda till 
det företag man representerar och kritiskt inställda till konkurrenterna. 
 
För att återknyta till diskussionen om en åtskillnad mellan ett egentligt syfte och ett uttalat 
syfte tror vi att ovanstående nämnda exempel visar hur kommunikationen kan ha en osynlig 
och en synlig del. Den osynliga delen, det egentliga syftet är noga utstuderat och väl gömt 
bakom det mer harmlösa uttalade syftet. En strategisk kommunikation handlar sålunda om 
vad som sägs och vad man egentligen vill uppnå, som nödvändigtvis inte behöver vara samma 
sak. Vi ser även att det uttalade syftet står för ett företags legitimering (symbolperspektiv) 
medan det egentliga syftet snarare svarar mot företagets vinstintresse (verktygsperspektiv). 
 
Cicero, en av antikens största retoriker menade att en nervositet kan vändas till något positivt 
och något som kan ses som en fördel. Att verka nervös inför sin uppgift kan snarare väcka 
sympati hos publiken och kan i bästa fall vara en medvetet utstuderad humiliatostrategi. 
Göran Hägg beskriver denna strategi i sin bok Praktisk retorik; ”att fumla med sitt 
stolpmanus, verka alldeles vilsen och så vidare är således aldrig fel som start. Att tappa en 
krita, penna eller pekpinne väcker publikens sympati och medlidande. Att låtsas inte begripa 
sig på mikrofon och högtalare är också mycket bra, så länge det bara är på låtsas”65. 
 
Hägg skriver dock vidare; ”En vädjan till medlidande bör vara kort, inget torkar nämligen 
fortare än tårar.”66. Denna strategi skulle kunna användas av både Skandia och Företag X. 
Skandia kan i hopp om att vinna förtroende från intressenter spela på ett medlidande medan 
Företag X kan vända en eventuell nervositet till en fördel då det ger ett mjukare intryck. 
Företag X kan vinna sympati och därmed kunder genom att visa en ödmjuk osäkerhet inför 
öppnandet av gymmet. Deras identitet som bygger på exklusivitet kan lätt verka hård och 
motverka den exklusiva kvalitetsimagen man eftersträvar. 
 
En indelning i en osynlig och synlig kommunikation skulle kunna ses som hyckleri från 
företagets sida. En negativt inställd kund skulle kunna tolka detta som att företaget 
undanhåller något och få en känsla av att ha blivit lurad. 
 
"Hyckleriet är lastens hyllning till dygden", enligt den franske filosofen La Rochefoucauld. 
Den norske statsvetaren Jon Elster har tagit upp La Rochefoucaulds tråd. Han menar att hur 
illa vi än tycker om hyckleri, så finns det en "hyckleriets civiliserande kraft" som inte ska 
underskattas. Artikelförfattaren skriver vidare: Hyckleriet gör oss illamående. Men vore det 
bättre utan hyckleri? Om smygrasisterna "kom ut”?67. Denna teori skulle kunna appliceras i 
diskussionen om ett egentligt syfte och ett uttalat syfte. Vill vi veta att det företag vi av någon 
anledning valt som leverantör av en produkt behandlar dig, kunden, som en kassako? 
 
Kom ihåg att retoriken kan ses som ”det sannolikas konst”, utan att utge sig för att stå för den 
ultimata sanningen ska retoriken vara sannolik nog att bli trodd. Här är det dock ytterst viktigt 
att balansen mellan trovärdighet och sannolikhet vidmakthålls. Ett skamfilat rykte där kunder 
upplever känslan av att ha förts bakom ljuset är något inte alla företag överlever. I vår 
komparativa studie behandlar och analyserar vi inte Skandias fortsatta överlevnad. 
                                                 
64 Hägg 1998 
65 Hägg, 1998, s 29 
66 Hägg, 1998, s 98  
67 http://www.svd.se/dynamiskt/brannpunkt/did_2716256.asp
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Tidpunkten för det empiriska material vi tagit del av innefattar inte senare datum än hösten 
2004. Frågan om Skandias fortsatta verksamhet lämnas därför öppen. 
 
Artikelförfattaren presenterar även statsvetaren Jon Elsters teori om sambandet mellan 
hyckleri och kognitiv dissonans. Elster menar att psykologiska teorier om kognitiv dissonans 
pekar på att en människa inte står ut med allt för mycket motsättningar i sin egen personlighet 
allt för länge. Att ständigt tvingas uppträda som någon annan än den man är blir i 
förlängningen så psykologiskt påfrestande att man till slut ändrar uppfattning. Man ”tvättar” 
sina preferenser för att kunna fungera både privat och offentligt. Till slut tror man på det man 
först bara låtsades tro på. Frågan är då om hyckleri är bättre än klarspråk? 
 
 
Slutsats - forskningsfrågans svar  
Syftet med vår studie var att få en djupare förståelse för retorik kan användas när ett företag 
formar och förmedlar sin identitet. Vår avsikt var att placera retoriken i ett 
företagsekonomiskt sammanhang genom en fallstudie med ett ledningsperspektiv på ett 
nystartat företag. Från detta kom dessa frågor som vi önskade få svar på genom studien:  
 
Hur har vårt fallföretag arbetat för att komma fram till sin identitet och hur tänker man 
förmedla den? Har vårt fallföretag överhuvudtaget tänkt på retoriken som verktyg och 
styrmedel för kommunikationen?  
  
Vårt svar på den första frågan är att Företag X arbetat länge i olika steg med att just komma 
fram till sin identitet. Identiteten har formats av grundaren Peter som länge tänkt på att han 
ville ha ett koncept med ett gym som var mer allmänt än moderbolagets, samtidigt som en hög 
kvalitet skulle eftersträvas. Viktigt är att idén föddes ur ett uppmärksammat behov på 
marknaden Genom samarbetet med livsmedelsbolaget formades identiteten ytterligare och 
förhoppningen är att samarbetet ska ge en mer folklig image till Företag X. Samtidigt har 
grundaren en något annorlunda syn på identiteten än styrelseordföranden och säljchefen då 
han snarare betonar kvalitet istället för exklusivitet. Det intressanta här är att de inom 
företaget har lite olika uppfattningar om identiteten och det kan leda till att utomstående också 
får olika uppfattningar om identiteten. Vi tror att även om företaget vet vad de vill förmedla är 
det i slutändan mycket svårt att veta hur de kommer att uppfattas av omvärlden.  Här ser vi de 
retoriska verktygen som mycket användbara för att öka sannolikheten att de ska uppfattas på 
ett för dem korrekt sätt. En förutsättning för att verktygen ska fungera är dock att man 
gemensamt inom företaget vet vad det är man vill förmedla för identitet. Det tror vi är viktigt 
både för det interna arbetet och för att attrahera kunder.  
 
För att förmedla sin identitet använder sig Företag X av ryktesvägen, tidningsartiklar, 
frukostseminarier med utvalda företagsledare och sina designade lokaler. Tanken är även att 
medarbetarna senare ska vara en kanal. Det vi finner avviker lite från det traditionella är att 
man inte satsar på marknadsföring i form av reklam. Vi tycker att det är ett bra sätt att 
förmedla exklusivitet genom att inte vända sig till en bred massa. Denna strategi tillsammans 
med väl genomtänkta lokaler ser vi som ett uttryck för en retorisk kommunikation. Här 
kommer svaret på vår andra forskningsfråga in då vi upptäckt att Företag X inte arbetar 
medvetet med retoriken som verktyg eller styrmedel utan det har snarare skett på ett 
undermedvetet plan.  
 
En spännande slutsats blir då att man faktiskt kan arbeta retoriskt utan att känna till mycket 
om retorik och det stämmer väl överens med våra tankar om att retorik inte är något man 
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enbart kan läsa sig till utan det måste även övas och utövas för att man ska uppnå sina mål 
med kommunikationen. Samtidigt som vi anser att man kan komma långt retorisk utan att 
kunna teorin anser vi att man ändå måste tänka i retoriska banor och vara medveten om att 
kommunikation har en stor makt att påverka. En ökad medvetenhet om retoriken och den 
verktygslåda som retoriken erbjuder tror vi förbättrar företags kommunikation och ökar 
chanserna att uppfattas på en önskvärt sett. För företag som Företag X innebär denna slutsats 
att även om kommunikationen fungerar på ett dugligt sett så finns det utrymme för 
förbättringar. En ökad användning av retoriken skulle kunna hjälpa företaget att förbättra både 
en inre och den yttre kommunikationen. Vi har fått intrycket av att fokus i Företag X ligger på 
just den yttre kommunikationen och de missar vikten av den inre kommunikationen. 
Retoriken som verktygslåda hjälper företag att se alla delar som man behöver arbeta retoriskt 
med så att man undviker att förbise viktiga områden.  
 
 
Normativa riktlinjer  
Den upptäckt som ledde till analysens struktur i olika viktiga områden har vi valt att 
formulera till normativa riktlinjer. Vi anser att dessa områden representerar de delar av 
identitetsskapandet som kan behöva hjälp av retoriken för att bli så bra som möjligt.  
 
För Företag X som inte tänkt mycket på retorik och hur den kan användas i alla företagets 
delar vid identitetsskapande kan dess riktlinjer visa sig användbara. Vi vill att de ska ses som 
förslag på områden som kan ha hjälp av retoriska verktyg. Vi hoppas att de normativa 
riktlinjerna ska inspirera till tankar om retorik och öka medvetandet om dess praktiska nytta. 
Under dialogen med Bo Inge Skarström diskuterade vi förekomsten av praktiska råd och 
handböcker inom retoriken. Han uppmanade till en försiktighet när man ger retoriska råd. 
Man ska inte tro att en metod garanterar en förväntad effekt menar Bo Inge Skarström. Vidare 
menade han att man ska vara försiktig eftersom retoriska knep kan uppfattas som oärligt och 
därför ska man undvika att vara för öppen med sådana strategier.   
 
Våra normativa riktlinjer är följande:  
 
■ Identitet  
Vi anser att en klar identitet är grunden till lyckad kommunikation. Identiteten är precis som 
kommunikationen fortlöpande och måste utvecklas kontinuerligt med tiden för att vara 
aktuell. Retoriskt blir identiteten tydligare om man tidigt avgör vad man vill imitera och vad 
man vill distansera sig från.     
 
■ Kunder  
Valet av målgrupp påverkar hur företags kommunikation ska planeras. Hela det retoriska 
upplägget ska svara mot kundernas preferenser och det läggs upp i en situationsanalys. 
Genom att vara lyhörd mot sin omgivning underlättas inspirationsprocessen och förmågan att 
situationsanpassa sin retorik. Lokaler såväl som språk måste finna samklang med kunderna 
och få dem att känna sig hemma.  
 
■ Personal  
Vi anser att den interna marknadsföringen måste bli lika viktig som den externa. Man måste 
aktivt sälja in idén om kundinriktningar och marknadsföraransvar till medarbetarna. Om man 
ser medarbetarna som ett led i marknadsföringen inser man värdet av nöjd och lojal personal. 
Vi tror att ledningen har ett ansvar för att förmedla engagemang och tilltro till medarbetarna. 
En klar kommunikation inom företaget ger ett klart och enhetligt budskap ut till kunderna. 
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Genom korta informationsvägar och en låg personalomsättning minskar man risken för att 
budskap försvinner på vägen.  
 
■ Marknadsföring 
Målet med marknadsföringen ska enligt oss vara att vinna förtroende genom trovärdighet. 
Trovärdighet vinns genom att man även levererar det man utlovat genom sin marknadsföring. 
Man måste personifiera företagets koncept genom att välja ett starkt ansikte utåt. Det kan vara 
att alla som förknippas med företaget anammar samma roll eller att en maskot förmedlar 
budskapet.  
 
■ Retorik och kommunikation 
Vi vill att företag ska välja att inte använda en teori om retorik och kommunikation snarare än 
att de inte nyttjar den för att de inte känner till den. Detta tror vi kan åstadkommas genom att 
man är så påläst att man kan välja bort strategier som inte gagnar en. Vi menar inte att man 
ska kunna alla teorier om ämnet men en ökad kunskap kan ge ett försprång när man ska tänka 
retoriskt. Vi rekommenderar att följa de retoriska uppläggen vi presenterat i teorin. Upplägget 
delas in i sex faser: intellectio (att förstå), inventio (att finna), dispositio (att planera), elocutio 
(att formulera), memoria (att minnas) och actio (att framföra).   
 
■ Strategi  
För att förverkliga ovanstående punkter anser vi att man måste ha en kommunikationsplan. 
Nedskrivna planer kräver att man aktivt och medvetet tagit viktiga beslut om 
kommunikationen och man kan då inte undvika eller skjuta på beslutsfattandet. 
Kommunikationsplanen ska vara ett fristående dokument som ska ses som ett komplement till 
marknadsplanen, affärsplanen och handlingsplanen.   
 
Arbetet med de normativa riktlinjerna kan läggas upp som en hermeneutisk spiral. De ska 
vara en levande process där erfarenheter ska förbättra företagets idéer och strategier. 
 
 
Avslutande diskussion och rekommendationer 
 
I denna avslutande del av vår uppsats vill vi sätta våra slutsatser i ett vidare sammanhang. 
Många diskussioner och reflektioner vi haft under arbetets gång har vi valt att inte presentera i 
huvuddelen av denna studie, då vi funnit att de fallit utanför ramarna för uppsatsens syfte. 
Dock anser vi att dessa områden tillför våra slutsatser, och framförallt vår fallstudie, en 
djupare insikt i vårt problemområde. Dessa områden skulle vi även se som förslag på vidare 
forskning. Vi kommer även att kritiskt reflektera över svårigheter vi stött på under arbetets 
gång. 
 
Egna tankar om arbetet 
Ett genomgående drag för hela vårt arbete med uppsatsen är att vi inte stött på större hinder. 
Vi har haft en fantastisk tillgång till empiri genom att en av medlemmarna i uppsatsgruppen 
arbetat på vårt fallföretag. Det har möjliggjort att vi kunnat få kontakt med de inom 
fallföretaget som vi önskat samtala med utan att behöva boka långt i förväg. Vi har även haft 
möjlighet att återkomma om vi behövt mer empiriskt material.  
 
Närheten till empirin ser vi som en tillgång samtidigt som vi är medvetna om att vi kan ha 
färgats av den personliga kontakt vi fått genom att en medlem i gruppen arbetar på 
fallföretaget. Risken för partiskhet i samband med att fallföretaget är anonymt har varit våra 
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största hinder under arbetets gång. Vi anser dock att anonymiteten motiveras av att det gjort 
det möjligt för de vi samtalat med att vara mycket öppna med oss. Vi har genom det fått en 
djupare förståelse under samtalen som, även om den inte kan redovisas, gett oss 
förutsättningar att tolka resultaten bättre. Vi aspirerar inte på att ha gjort en studie som kan 
upprepas med exakt samma resultat eller som kan tolkas som en generaliserande teori men vi 
vill däremot att våra resultat ska vara trovärdiga. Den jämförande studien med Skandia har för 
resulterat i att den styrkt våra egna tankar och slutsatser och därmed ökat trovärdigheten för 
vår egen studie.  
 
Vi trodde när vi började skriva uppsatsen att vi skulle finna mer designmaterial hos 
fallföretaget och teorier om design. När inte så blev fallet har det inneburit att vi medvetet inte 
fokuserat på design inom retoriken i vårt arbete. Företag X har arbetat medvetet med 
inredning och vad den ska förmedla men då lokalerna inte varit klara har vi inte kunnat 
studera detta. Vi tror att design är ett retoriskt verktyg som skulle ha berikat vår uppsats om vi 
undersökt det mer ingående. Eftersom det inte skett valde vi att inte inkludera design i våra 
normativa riktlinjer eftersom vi inte hade tillräckligt med empiriskt material för att stödja 
sådana tankegångar. Vi skulle gärna se att man i framtida forskning undersöker designens 
retorik och hur den kan hjälpa ett företag med att förmedla en identitet. 
 
Genusdiskussion  
Genusperspektivet är ett högst aktuellt ämne som vi anser bör uppmärksammas i 
vetenskapliga arbeten. Lena Gemzöe tog upp fenomenet androcentrism under sin föreläsning 
om feministisk vetenskapskritik för kursen Vetenskap och metod vid Stockholms Universitet 
hösten 2005. Androcentrism kan förklaras som att den kunskap vi besitter till största del är 
formulerad av män för män. Detta har många gånger lett till felaktiga resultat och liksom 
kvinnors kunskaper och erfarenheter i många fall kommit att marginaliseras68. Gemzöe 
efterlyste en tydligare medvetenhet om detta fenomen vid vetenskapliga studier och hur detta 
kan ha påverkat de resultat och slutsatser man presenterar. Vad gäller vårt arbete har vi valt att 
hålla en eventuell genusdiskussion utanför uppsatsens ramar, av den anledningen att arbetet 
hade blivit alltför omfattande och att ett försök till en diskussion inte skulle göra ämnet 
rättvisa. Dock har vi varit medvetna om fenomenet androcentrism och indirekt reflekterat 
kring detta. Vi anser även att valet att studera den klassiska retoriken kräver en sådan 
reflektion då dessa teorier skrivna under antikens Grekland just är ”skrivna av män för män”. 
Retoriken föddes i ett samhälle där talkulturen var framträdande och där varje man förde sin 
egen talan, kvinnor hade inte rösträtt och talade inte heller offentligt. Retoriska teorier kom 
alltså att utvecklas av män för manliga talare, även kommunikationsstrategier formulerade vid 
senare datum följer många gånger samma mönster. Gemzöe uttrycker under sin föreläsning att 
lösningen på denna problematik inte är ”adderande kompletterande”, dvs. att lösningen inte 
ligger i att lägga till studier av kvinnor för kvinnor. Vad Gemzöe menar är att teorier skulle se 
annorlunda ut om kvinnor involverats tidigare.  
 
Vi ställer oss därför frågande och nyfikna på hur våra presenterade teorier påverkat våra 
slutsatser ur ett androcentriskt perspektiv. Vidare har vi iakttagit en tendens till att många 
författare gärna gör en indelning mellan en manlig- och kvinnlig retorik, bland annat Göran 
Hägg tillägnar ett helt kapitel i sin bok Praktisk retorik till just en kvinnlig retorik. I den 
privata världen menar Hägg att en uppdelning kan göras mellan en manlig och kvinnlig 
retorik, men att man i den retoriska världen inte kan gör en sådan åtskillnad. Vi är tveksamma 
till om det är så enkelt att säga att det inte finns några genusskillnader i ett retoriskt upplägg. 

                                                 
68 www.forsvarsberedningen.gov.se/debattserien/pdf/genusperspektiv. 060112
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Som vi nämnt ovan skulle man även kunna tänka sig ett tankeexperiment där man funderar 
över hur den klassiska retorikens teorier hade sett ut om de utvecklats av kvinnor. 
 
Ur ett androcentriskt perspektiv bör påpekas att merparten av den litteratur vi använder oss av 
i vår uppsats är skriven av manliga författare. Detta har inte varit ett medvetet val utan de 
litteratursökningar vi gjort är baserade på för vår uppsats relevanta ämnesområden. Vi vill 
dock poängtera att ovannämnda problematik uppmärksammats och att vi efterlyser forskning 
inom denna problematik. 
 
De normativa riktlinjerna och generaliserbarhet 
Eftersom aktionsforskning och en fallstudies förutsättning är att kunskap bildas under 
specifika förhållanden är det viktigt att dessa redovisas och diskuteras så långt som möjligt. 
Generaliserbarhet är grunden för tillämpbarhet och alltså mycket viktigt för att vi ska kunna 
stödja våra slutsatser och presentera dem som normativa riktlinjer. Vi har arbetat efter att våra 
resultat från vår fallstudie och vår aktionsforskning nödvändigtvis inte behöver användas 
direkt utan snarare att vår ansats och metodik ska fungera som en ”god förebild”. De riktlinjer 
vårt arbete mynnat ut i är därför normativa (bör) till sin karaktär och utger sig inte för att vara 
deskriptiva (är). 
 
Validitet 
Uppkomsten av systematiska fel vid en deduktiv ansats är något vi varit medvetna om i vår 
forskningsprocess. Risken har legat i den förförståelse vi tagit med i vår empiriska studie och 
till vilken grad denna har påverkat det empiriska resultatet? 
 
Perspektiv på retorik 
I våra studier kring retorik och retorikens roll i ett företags identitetsskapande har diskussioner 
uppkommit kring vilka infallsvinklar man kan ha på begreppet retorik. Vi har tittat på retorik 
ur ett verktygsperspektiv, symbolperspektiv och ett estetiskt perspektiv. Vi anser dock att 
vidare resonemang kring dessa perspektiv vore intressant. Vi tror att dessa perspektiv kan 
samverka och dess olika synsätt på ett företags tillvaro och omgivning kan berika ett 
identitetsskapande. Ur ett verktygsperspektiv kan man se retoriken som ett strategiskt redskap 
och en strategisk kommunikation bör kunna struktureras med hjälp av detta synsätt. 
Symbolperspektivet ser snarare retoriken som en symbol för företagets identitet och vi tror att 
företagets marknadsföring behöver en sådan inriktning. Det sista perspektivet vi valt att titta 
på är det estetiska perspektivet och hur man kan förena konsten i ett företagsekonomiskt 
sammanhang. Enligt det estetiska perspektivet kan konsten hjälpa ett företag att förstå dess 
verklighet bättre och hur den kan synliggöra värderingar på ett tydligare sätt. Detta synsätt 
tror vi är viktigt om man ska studera ett företags retorik. Det som är vackert uppstår när en 
förståelse för en helhet och ett sammanhang uppträder och det är just detta som vi tror är 
målet med ett företags retorik. När företagets helhet och dess sammanhang uppfattas som 
”vackert” har man i sin betraktare hittat en lojal kund. ”Attrahera de som finner samklang 
med sin egen värdesfär” och företagets värderingar tror vi är retorikens uppgift. 
 
Marknadsföring 
Vi tror att företag idag i allt större utsträckning måste integrera sin kundkommunikation i den 
strategiska kommunikationen. Om ett företag lyckas få sina kunder att känna sig ihågkomna 
och upplevelsen av en individuell marknadsföring tror vi att företaget vinner en stor fördel 
mot sina konkurrenter. Detta förhållningssätt inom marknadsföring presenterar Ola Feurst i 
sin bok One- to- one marketing (1999) och vi rekommenderar att läsa den med våra 
frågeställningar i åtanke. Vi ser här ett intressant forskningsupplägg. I vårt samtal med 
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styrelseordförande Göran i Företag X uttryckte han tron om att det gagnar företaget att arbeta 
med att behålla kunder snarare än att leta nya kunder. Det är just detta synsätt som förklaras 
och redogörs för i Feursts  mycket välskrivna One- to- one marketing, som utseddes till årets 
marknadsföringsbok år 2000. 
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Bilagor 
 
Samtalsfrågor  
 Områden vi vill ta upp med styrelseordförande, säljchef och grundare på Företag X: 

• Vilken del av företaget ser du att retorik hör hemma? 
• Vad innebär retorik? I vilka arbetsuppgifter har du haft nytta av retorik? 
• Vilka situationer är retorik användbart? 
• Hur arbetar ni med att nå ut med ert budskap till er omgivning? 
• Hur har processen sett ut? Hur kom ni fram till detta beslut? 
• Har ni tänkt på retoriken som ett styrmedel? 
• Tidigare erfarenheter av retorik? 
• Hur ser du på begreppen extern/intern kommunikation? Jobbar ni med dessa som 

separerade eller integrerade begrepp? 
• Vad är era värderingar, budskap, image, identitet? 
• Vad innebär det rent praktiskt, hur förmedlar ni er identitet? 
• Styrelsen - informationstjänst? 
• Har ni planerat att involvera medarbetarna i er profil?  
• Tillämpar ni internmarknadsföring? 
• Har ni en strategisk kommunikationsplan? 
• Skiljer sig er strategi för ett nystartat företag från tidigare mogna organisationer? 
• Vad har ni för erfarenhet, lärdomar, något ni vill ta med er till den nya organisationen? 
• Hur ser ni på teorier som frikopplingshypotesen samt virusteorin? 
• Hur viktigt är image för er? Varför är det viktigt? Vad kan det göra för er 

organisation? 
• Varför starta företag X? 
• Vad är din vision för företag X? 
• Hur vill du att företaget ska utvecklas? 
• Nytt/spännande fungerar det om några år? Byta/utveckla identitet? Hur? 
• Har din vision utvecklats/förändrats under arbetets gång? 
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Dialog med Bo Inge Skarström  
 
Varför vi har valt att lägga upp detta i form av en dialog då vi inte ser att en intervju skulle få 
fram den information vi söker. Genom vår hermeneutiska utgångspunkt sysslar vi med språk 
och texter, som måste förstås i sitt meningssammanhang. Vi visar hur vi har tänkt och ger 
därmed läsaren möjlighet att ta ställning till våra tolkningars värde. Den ideala modellen för 
detta arbete är dialog. Vi har ett intersubjektivt utbyte om våra tolkningar. Gustavsson, 2004). 
Dialogens mål är att komma åt mening och betydelse, dessa skapas delvis under dialogens 
gång till skillnad från den faktiska kunskapen som inhämtas via en intervju eller ett samtal. 
 
Syftet blir därför att skapa ett forum för samskapande med utgångspunkt i ett gemensamt 
intresse för retoriken som kunskap. Vår uppgift blir därmed att agera både som aktör och 
observatör. 
 
Genom denna utgångspunkt motiverar vi valet att använda oss av dialog som teknik samt att 
vi i vårt möte inte utgår från exakt formuleringar utan snarare ämnesområden för dialog. 
 
Frågeställningar: 
 
Estetiska perspektivet 
Retorik som verktyg = verktygsperspektivet 
Retorik som konst = symbolperspektivet 
Retorik för att uttrycka identitet, värderingar, image  
Retorik som strategiskt verktyg?  
Aristoteles som managementkonsult  
Är hyckleri bättre än klarspråk? 
Normativa riktlinjer  
Nystartat företag mot ett moget företag 
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