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Abstract  

The purpose of this study is to write a speech for a leader based on rhetorical theory and to 

analyse the audience reception of the speech. The aim of the speech is to address an internal 

problem by framing the issue using relevant and situational arguments to better the employees' 

understanding of the significance of the problem in an organisational setting. 

The study is based on qualitative methods. The first step is to understand the rhetorical situation 

based on analysis of individual employee interviews and statements made by the leader. Then 

preparing, writing, and delivering the speech following Cicero's five canons of rhetoric. An 

empirical study of the reception is then conducted analysing a focus group interview using a 

customised multidimensional model. 

In conclusion the study shows that out of the selected arguments, the participants respond the 

best to the argument based on employee statements made in initial interviews. Examples where 

the leader involves himself are more relatable for the participants. The refutation enables the 

leader to come across capable, trustworthy, and knowledgeable in the dialogue following the 

speech. The participants also demonstrate that the purpose of the speech has been achieved. 

They have understood the intended message and show involvement. There are even tentative 

signs of changed behavioural patterns among the employees. This does not mean that the 

problem is solved. It is recommended that the organisation follow up with additional measures to 

ensure a lasting change. 

The tools used in this study to set a direction are applicable in many different settings, not only by 

leaders. The study therefore recommends that more people use rhetorical tools to experience the 

effect when their words come into play.  
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Forord 

Sommeren 2016 startede denne gruppe på Roskilde Universitet på Master i Professionel 

Kommunikation. Studiet har, udover pensum, givet os ny indsigt og dannet os som mennesker. 

Nye relationer er undervejs blevet opbygget, mange hyggelige stunder og spændende 

forelæsninger med interessante emner har været gennemgået.   

Denne masterafhandling er udarbejdet i perioden januar 2018 til maj 2018 og er blevet til på 

baggrund af en reel interesse for det talte ord. Den mundtlige kommunikations store rolle i mødet 

mellem mennesker og ikke mindst den mundtlige kommunikations betydning i ledelsesmæssige 

sammenhænge – uanset om det handler om som leder at få ens medarbejdere overbevist om en 

given retning, eller det handler om som medarbejder at overbevise og engagere kollegaer.  

Vi vil gerne benytte dette forord til at rette en stor tak til vejleder Jonas Gabrielsen for yderst 

motiverende, inspirerende og konstruktiv vejledning gennem hele skriveprocessen. Også Jody 

Shaw, Birgitte Ravn Olesen, Lena Seitzberg Schou skal have en tak for at have bidraget til et godt 

og lærerigt uddannelsesmiljø og forløb.  

Desuden rettes en tak til ABB og ledelsen, som har tilladt os adgang til organisationen og en stor 

tak til de ABB-medarbejdere, der har været fleksible og villige til at deltage aktivt i de 

tidskrævende interview.  

Sidst, men ikke mindst, vil vi gerne rette en særlig stor tak til vores familier for opbakning og 

støtte, ikke kun under udarbejdelsen af projektet, men under hele uddannelsen. En tid hvor I har 

lagt øre til en masse kommunikationssnak, accepteret vores fravær og holdt hjemmet kørende.  

 

Roskilde, maj 2018 
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Indledning 

Uanset hvor meget lederen gør sig umage med at præcisere sine budskaber, er hans ord som 

forfatterløse tekster, når de har sluppet hans mund og hånd. I kommunikationens verden er 

det interessante ikke kun, hvad der siges, men hvordan det bliver forstået af andre 

(Andersen, 2012). 

Dette Kierkegaard-inspirerede citat siger noget om, hvor stor betydning lederes kommunikation 

har, når de skal sætte retning for deres medarbejdere og organisation. Men hvordan kan ledere 

kommunikere strategisk og hvordan øges sandsynligheden for at medarbejderne i en organisation 

opfatter det kommunikerede på den måde, det er tænkt? Dette spørgsmål stillede vi os selv, inden 

vi gik i gang med dette projekt.  

Det talte ord har en stor og naturlig betydning i alle former for organisationer, hvor ledere ofte 

bruger ledertalen til at sætte retning for virksomheden og dens medarbejdere. En mini-survey, 

udført af Gabrielsen & Møller (2011), viser, at 92 % af de adspurgte ledere jævnligt benytter talen i 

deres ledelsesarbejde, og at ledertalen, bredt forstået, udgør op til en fjerdedel af deres samlede 

kommunikation. 

Noget tyder altså på, at det talte ord anvendes flittigt blandt ledere, men at det talte ord sjældent 

bliver anvendt som et strategisk ledelsesredskab (Madsen, 2010, s. 30). Dette udsagn bakkes op af 

blandt andre Gabrielsen & Mouton (2014) og Gabrielsen & Møller (2014), som opfordrer til, at 

ledertalen i højere grad indtænkes som en del af den strategiske kommunikation "...frem for som 

personlig kommunikation, der kun i ringe grad vedrører organisationen som helhed." (Gabrielsen 

& Møller, 2014, s. 14). 

Hermed anvendes ledertalen i det strategiske arbejde ved at benytte den i de forskellige 

talesituationer, en leder typisk har til at forme og styre organisationen (Roos, 2014, s. 49). 

Brugen af strategisk kommunikation i mange danske organisationer og virksomheder har været 

stærkt stigende, mens talen som kommunikationsform ikke rigtig har fået nogen opmærksomhed 

fra den strategiske kommunikation (Madsen, 2010, s.29). Det kan undre, da taler, der er i tråd 

med en leders strategiske overvejelser, er stærke instrumenter til at påvirke omgivelserne og 

sætte en dagsorden. ”En tale er god, når den ved strategisk at kommunikere et klart budskab med 
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værdi for afsenderen påvirker sit publikum” (Madsen, 2010, s. 33). Noget tyder derfor på, at en 

ledertale har et strategisk potentiale og at ledertaler ikke kun appellerer til de formelle 

kommunikationssituationer, men også kan indgå i den daglige kommunikation (Gabrielsen & 

Møller, 2014, s.13). 

Den moderne leder i dag skal kunne tale sin sag for at sætte retning for medarbejderne og 

samtidig få dem til at glæde sig over det (Bülow, 2014, s. 20-21). I takt med at medarbejderne i 

dag er bedre uddannede, mere kompetente og selvstændige, stiller det større krav til lederens 

kommunikative kompetencer (Pjetursson & Petersen, 2002, s. 112). 

Relevans  

Vi er nysgerrige på, hvordan man kan bruge ledertaler strategisk, og hvordan man samtidig øger 

sandsynligheden for, at en ledertale skaber forståelse og mening hos ens medarbejdere og 

kolleger? 

Her kommer retorikken ind i billedet, idet retoriske virkemidler kan være medvirkende til at gøre 

budskabet nærværende og overbevisende for medarbejderne (Conger, 1991, s. 31) og derved øge 

forståelsen af det talte. Retorik handler netop om, at det, der tales om, gøres levende og 

nærværende og er med til at skabe mening og engagere medarbejderne (Gabrielsen, 2010, s. 4). 

De bedste talere er ofte de bedste, fordi de er passionerede for det, de siger og gør (Klit, 2014, s. 

93). Obama, som anses for en stor retoriker, er et rigtig godt eksempel på dette, da han gang på 

gang formår at tryllebinde sit publikum. Han forstår at gøre sine taler levende og at give sit 

budskab mening for dem, han taler til (Gabrielsen, 2010, s. 4). Denne kunst må kunne gøres efter, 

om end ikke helt på Obamas niveau.  

Vi ønsker derfor at afprøve, hvordan en anvendelse af retorik som strategisk ledelsesredskab vil 

fungere i en organisation. I forlængelse heraf ønsker vi at undersøge, om brugen af retorik i en 

ledertale kan være med til at give en forståelse for budskabet, motivation for at ændre adfærd og 

således bidrage til en leders strategiske kommunikation? 

Dette leder os frem til nedenstående problemformulering. 
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Problemformulering 

Med udgangspunkt i retorisk teori vil vi undersøge: 

Hvordan opbygger man en ledertale, som søger at løse et organisatorisk problem? Og hvordan 

modtager, fortolker og forstår medarbejderne i organisationen det intenderede budskab i 

ledertalen? 

 

Afklaring af den retoriske situation. I første del af projektet vil vi afklare og forstå den retoriske 

situation, da dette er grundlaget for enhver retorisk ledertale. Gennem samtale med en leder og 

interview med medarbejdere afdækker vi det påtrængende problem, som det ses fra begge 

synsvinkler, afklarer den retoriske situation og anvender empirien til projektets næste del: 

Arbejdet med selve talen. 

Ledertalen. I anden del vil vi med afsæt i retorisk teori arbejde med talen og dens elementer. Vi 

fremsøger argumenter og vurderer hvilke, der er relevante for talen, baseret på indledende 

interview og vi opbygger, skriver og leverer en retorisk ledertale tilpasset den konkrete situation. 

Ledertalen og tre dertil hørende mindre taler vil blive leveret i organisationen over en periode på 

tre uger. 

Reception af ledertalen. I tredje og sidste del vil vi undersøge, hvordan ledertalen og mikrotalerne 

er blevet modtaget. Dette gør vi gennem et receptionsstudie, hvor vi gennemfører 

fokusgruppeinterview med medarbejderne og analyserer deres udtalelser for derved at nå frem 

til, hvordan de har modtaget, fortolket og forstået talen. 

Case 

Dette projekt tager udgangspunkt i ABB-divisionen Electrification Products (EP) i Skovlunde. ABB 

opererer i mere end 100 lande og er med 145.000 medarbejdere en af verdens førende 

ingeniørvirksomheder inden for elektriske kraft- og automationsteknologier. ABB i Danmark er 

globalt innovationscenter for fjernvarme og vedvarende energi og har ca. 600 medarbejdere, 

primært El-ingeniører og programmører. 
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I ABB-divisionen Electrification Products (EP) i Skovlunde håndterer ca. 50 medarbejdere med lang 

anciennitet salg af produkter til den danske el-branche for næsten en milliard kroner årligt. 

Afdelingen er gennem en årrække vokset kraftigt uden tilførsel af flere ressourcer. Dette har 

nødvendiggjort en optimering af processer og et fokus på, at alle skal støtte og hjælpe hinanden. 

ABB benytter værdibaseret ledelse og har fem erklærede globale værdier, som kommunikeres til 

alle medarbejdere i organisationen (Bilag 1). Med disse værdier ønsker ABB, uden for mange stive 

og firkantede regler, at signalere hvilken adfærd, som ønskes af medarbejderne. 

Ved den seneste lederdag hos ABB Danmark præsenterede kommunikationsafdelingen resultatet 

af samtaler, som tog udgangspunkt i kommentarer fra medarbejderne med kort anciennitet i ABB.  

De synliggjorde en ligegyldighed. De nye medarbejderne kaldte det en "spørg os, om det rør' os-

kultur" og efterspurgte mere teamspirit. Som én af dem udtalte: "Nogle gange virker det, som om 

de erfarne kolleger er ligeglade. De er for gamle til at gide at skifte job, og så længe de kan leve 

under radaren, har de det fint" (Bilag 2). 

Helt konkret viser denne ligegyldighed sig ifølge en leder som uhensigtsmæssig adfærd i 

forbindelse med e-mails og møder. E-mails bliver ikke besvaret, og afsenderen efterlades med en 

uvished – urolig for, om opgaven er blevet grebet. Hvad angår møder, så kommer mødedeltagere 

ikke alle til tiden, og nogle er uforberedte, hvilket skaber en frustration blandt de øvrige deltagere. 

I ABB-divisionen EP i Skovlunde er den uhensigtsmæssige mødeadfærd, ifølge en leder, også 

blevet observeret af både ledere og medarbejdere. Lederen i afdelingen, fremover kaldt Lederen, 

er med i gruppen bag dette masterprojekt og har allerede italesat den uhensigtsmæssige adfærd, 

når det kommer til e-mails. Vi vil derfor som en del af dette projekt opbygge en retorisk ledertale, 

der fokuserer på den uhensigtsmæssige mødeadfærd som det påtrængende problem. 

Videnskabsteoretisk position 

Som videnskabsteoretisk afsæt anlægger vi en hermeneutisk vinkel, idet hermeneutikken er 

”optaget af at forstå fænomeners mening i deres kontekst” (Kristiansen, 2017, s. 154). Dette 

hænger godt sammen med, at vi både ønsker at forstå medarbejdernes syn på det påtrængende 

problem i organisationen ABB samt ønsker at undersøge medarbejdernes forståelse af den 

retoriske ledertale.  
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Hermeneutikken er optaget af at forstå fænomeners mening i deres kontekst forstået på den 

måde, at mennesker erfarer verden i en bestemt kontekst, og at denne kontekst farver og præger 

den måde, verden opleves og erfares på (Kristiansen, 2017, s. 154-156). I casen fra ABB ser vi 

medarbejderne i deres kontekst, både i den måde de holder møder på, men også i konteksten når 

de hører lederen tale. Vores forskerinteresse er netop, hvordan disse medarbejdere modtager, 

fortolker og forstår lederens budskab.  

Det bærende element i hermeneutikkens analyse er fortolkning af fænomener, der tager afsæt i 

forskerens forforståelse. Disse skal bringes aktivt i spil, så forskeren er klar til at udvide, kvalificere 

og reflektere over dem, så de bliver til nye forforståelser. Det er det, der kaldes den 

hermeneutiske cirkel. Forståelserne baserer sig på en cirkelstruktur, hvor de enkelte delelementer 

betyder noget for den samlede helhed (Kristiansen, 2017, s. 159). 

Christian Kock skriver, at Gadamer anså retorik og hermeneutik for to sider af samme sag, idet 

forudforståelsen af helet bliver påvirket af forståelsen af delene, der så igen påvirker 

helhedsforståelsen (Kock, 2015, s. 78).  Dette er også en væsentlig erkendelse i teorien om den 

retoriske situation, hvor Gabrielsen og Juul Christiansen siger ”ændrer man et element, ændrer 

hele den retoriske situation sig, hvilket betyder, at man må gentænke alle de øvrige elementer” 

(2010, s. 50). Dette betyder, at alle elementer skal analyseres både enkeltvis og i sammenhæng, 

for at opnå et fuldstændigt billede af den situation, der tales i. 

Herunder vil vi komme ind på de forforståelser, vi som gruppe har, inden vi går i gang med at 

undersøge vores genstandsfelt. 

Forforståelser 

I gruppen er vi meget opmærksomme på, at vores forforståelser kan have betydning for såvel 

vores indsamling og analyse af empiri, og er bevidste om, at de ikke må hindre vores udsyn.   

Vi har en forforståelse om, at vi kan påvirke medarbejdernes forståelse af problemet ved at tale 

om det på en bestemt måde. Vi har ligeledes en forforståelse om, at den generelle opfattelse er, 

at møder er et fokuseret rum i tid og sted med en agenda, et klart formål og en afgrænset 

tidsramme.  
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Medarbejderne i afdelingen er alle uddannede ingeniører. En forforståelse er, at ingeniører har en 

meget lineær tankegang, er rationelle, strukturerede med fokus på at skabe resultater på den 

mest effektive måde. Vi har i øvrigt en forforståelse om, at de vil være svære at få i tale, eller at 

det kan være svært at starte en dialog om mere bløde emner. 

Vi har en forforståelse om, at det faktum, at Lederen er en del af gruppen, kan have betydning for 

vores undersøgelse, idet det kan påvirke medarbejderne. At medarbejderne måske lytter ekstra, 

fordi de ved, at det er en del af Lederens masterprojekt og derfor måske agerer anderledes. 

Vi har dog en forforståelse om, at vi kan arbejde med Lederens dobbeltrolle uden at gå på 

kompromis med projektets kvalitet, etiske integritet eller medarbejdernes anonymitet. 

Refleksion over lederens dobbeltrolle 

Lederen skal både fremføre ledertalen og de mindre taler samt observere medarbejdernes 

efterfølgende reaktioner, udsagn og handlinger. Denne dobbeltrolle kan være en fordel, da 

Lederen har et indgående kendskab til organisationen og har særlige muligheder for at komme tæt 

på genstandsfeltet, idet han befinder sig i det i det daglige. Omvendt kræver det stor 

opmærksomhed at opretholde et armslængdeprincip. I rollen som leder deltager Lederen under 

bestemte forudsætninger og med ønsket om et særligt resultat: at ændre mødeadfærden. I rollen 

som forsker er udfordringen at fastholde fokus på projektet og være udforskende i forhold til at 

undersøge medarbejdernes reception af ledertalen. Lederen står dog ikke alene om dette, idet 

resten af gruppen undervejs vil guide Lederen og holde fokus på projektet som en åben proces. 

Det er vigtigt, at interviewpersonerne kan udtale sig frit uden at skulle tænke på, hvad Lederen 

synes om deres udtalelser, og om det kan have en betydning for deres samarbejde. Derfor har vi 

valgt at anonymisere interviewpersonerne i vores transskriberinger, som beskrevet i afsnittet 

Metode. Lederen har heller ikke adgang til lyd- eller videooptagelser fra vores interview. 

Teori 

I det følgende redegør vi for, hvordan retoriske ledertaler kan indgå som en del af en organisations 

ledelseskommunikation. Efterfølgende redegør vi for retorik og de centrale elementer, som vi 
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anser for væsentlige ved opbygningen af en ledertale. Sidst inddrages receptionsteori, da det skal 

anvendes til analysen af medarbejdernes modtagelse, fortolkning og forståelse af ledertalen. 

Ledelseskommunikation 

“In the future, leaders will not only have to be effective strategists, but rhetoricians who can 

energize through the words they choose” (Conger, 1991, s. 31). Men i hvilke sammenhænge kan 

ledere anvende retorikken i deres valg af ord i ledelseskommunikationen, så medarbejderne 

forstår budskaberne og bliver motiveret til at foretage ændringer? Kan et fokus på ledelsesretorik i 

form af ledertaler være en del af svaret?  

Tilgange til intern ledelseskommunikation 

I det følgende diskuteres forskellige tilgange til den interne ledelseskommunikation set i forhold til 

ledertaler, dernæst ses nærmere på retorikkens betydning i ledelseskommunikation og sidst i 

hvilke sammenhænge retoriske ledertaler kan anvendes som del af den strategiske 

ledelseskommunikation. 

I lyset af at mange ledere i dag ser medarbejdere som kompetente, selvstændige og til dels 

ligeværdige partnere, skal de i langt højere grad inspirere og motivere medarbejdere fremfor at 

diktere, hvordan arbejdet skal udføres (Pjetursson & Petersen, 2002, s. 112). 

Ledelseskommunikationen har i forlængelse heraf bevæget sig fra en lineær kommunikation - fra 

leder til medarbejder, hvor kommunikationen opfattes som distribution af information, til 

kommunikation med interaktion mellem ledere og medarbejdere, hvor fokus for 

kommunikationen er fortolkning af mening (Aggerholm et al, 2009, s. 21–25).  Hvordan placerer vi 

den retoriske ledertale i den udvikling? 

Ser vi på den lineære kommunikation, begynder distributionen af information hos lederen og 

slutter hos medarbejderen, ofte med ønsket om at opnå en bestemt effekt. Denne transmission af 

information ses som målbare enheder, der kan ”sendes afsted”, uden at der sker nogen 

indflydelse på indholdet undervejs og i selve modtagelsen (Aggerholm et al, 2009, s. 26–27). Det 

kan være fristende at anskue ledertaler som en transmission af information, da der er tale om 

envejskommunikation uden afbrydelser, og som ofte holdes med ønsket om at forandre noget, 

men hvad sker der hos medarbejderne ved selve modtagelsen?  
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Conger konkluderede i 1991, at ledere bør se sig selv som ”meaning makers” ved at tegne et 

realistisk billede af den enkelte situation og overbringe ideer til medarbejderne på en effektfuld 

måde. Dette ved at inddrage retoriske teknikker, således at budskabet er overbevisende og 

forstået af medarbejderne (1991, s. 43–44). Hos Conger kan ses træk af transmissionsparadigmet, 

da han forudsætter, at overførsel af information med brug af de retoriske teknikker vil udløse den 

ønskede adfærds- og holdningsændring. Han slutter dog af med at konkludere, at det vil kræve, at 

den leder, der taler, skal fremstå som troværdig og skal udvise ”a measure of expertise” for at 

medarbejderne vil tro på vedkommende (Conger, 1991, s. 43). Andre bl.a. Hartelius & Browning 

(2008, s.29) understreger også vigtigheden af, at en leder opfattes som troværdig hos 

medarbejderne, når de holder taler (Jarner Rasmussen, 2014, s.69-71).  

Derved spiller andet ind end blot det sagte, og dette andet har netop indflydelse på indholdet og 

på selve modtagelsen og dermed på, hvordan medarbejderne fortolker og forstår budskabet. Vi 

anser derfor ikke ledertaler som lineær kommunikation, da flere forhold spiller ind før og under 

ledertalen, som har indflydelse på selve modtagelsen hos medarbejderne.  

Det fører os til interaktionsparadigmet, hvori der sker en interaktion i kommunikationen mellem 

leder og medarbejdere, og hvor kommunikationsprocessen opfattes som en fortolkning af 

budskaber og en skabelse af mening (Aggerholm et al, 2009, s. 28). Her er fokus på, hvordan de 

implicerede aktører skaber eller ikke skaber mening med alt, hvad der opfattes som tegn, der kan 

gøres til genstand for fortolkning og ikke kun fokus på de intenderende og planlagte budskaber 

(Aggerholm et al, 2009, s. 28-29).  

Det fører os tilbage til Conger, der jo netop konkluderede, at ledere bør se sig selv som ”meaning 

makers” (1991, s. 44). For at ledelseskommunikation, herunder også ledertaler, kan inspirere og 

motivere medarbejderne er det derfor nødvendigt, at medarbejderne kan forholde og relatere sig 

til det sagte og at de opfatter lederen som troværdig og overbevisende. Kun derved vil de kunne 

fortolke og forstå budskabet til også at give mening for dem. Samtidig vil rammerne for 

kommunikationen bidrage til tolkningen af det, der kommunikeres (Jensen & Ulleberg, 2012, s. 

57). Alt dette anser vi som centrale elementer af en retorisk opbygget ledertale, hvorfor vi ser 

ledertaler og modtagelsen af dem som en interaktiv kommunikation mellem lederen og 

medarbejderne. 
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Retorikkens betydning i ledelseskommunikation 

Som nævnt påpegede Conger, at ledelseskommunikation bør inddrage retoriske teknikker, for 

netop at gøre budskabet overbevisende. Ligeledes påpeger Bülow vigtigheden af en leders 

retoriske evner for at kunne overbevise organisationen om nødvendigheden af en given udvikling 

(2014, s. 21-30). Retorikken spiller altså flere steder en rolle og ses som betydningsfuld i forhold til 

netop at kunne agere overbevisende som leder. 

Hartelius & Browning ser dog, på baggrund af et større litteratur-review, flere indenfor 

ledelsesområdet, der kritisk siger, at retorik er et kraftfuldt værktøj til manipulation og kontrol af 

medarbejdere (2008, s.16). Denne påstand er "gammelkendt" og kan føres tilbage til retorikkens 

oprindelse og handler grundlæggende om, at man med retorisk veltalenhed kan overbevise folk 

om ting, som ikke nødvendigvis er korrekte. "When an orator is more persuasive than a doctor, a 

non-knower will be more persuasive than a knower among non-knowers" (Hartelius & Browning, 

2008, s. 16). 

Denne tænkning fylder også, hvor den dialogiske tilgang til kommunikation i ledelseslitteraturen er 

fremtrædende. Her ses forslag om helt at udelade retorikken, da tænkningen er, at den dialogiske 

kommunikation minimerer enhver form for misforståelse, og dermed gør retorikken overflødig 

(Hartelius & Browning, 2008, s. 16–17).  

Vi vil dog hævde, at det ene ikke behøver at udelukke det andet. Retorik kan afstedkomme dialog. 

Et eksempel på dette giver Lene Skole, der mener, at når en leder holder en retorisk ledertale, 

inviteres medarbejderne samtidig til at komme med input. En tale er lettere at reagere på end en 

tekst, og ledertalen kan derfor benyttes med det formål at involvere medarbejderne og skabe 

dialog (2014, s. 39). Hvis lederen giver medarbejderne mulighed for at stille spørgsmål og 

kommentere på ledertalen, bliver medarbejderne inviteret til at involvere sig og skabe dialog. 

Dialogen giver mulighed for at afklare uklarheder og spørgsmål i situationen, hvilket kan være med 

til at gøre budskabet mere nærværende for medarbejderne og i sidste ende give en større 

forståelse og involvering (Skole, 2014, s. 43).  

Dialogen kan også få betydning for tilliden mellem leder og medarbejdere, da det, at lederen tør 

dialogen og spontant uden forberedelse og tænketid besvarer de spørgsmål, der måtte komme, 

virker tillidsskabende (Skole, 2014, s. 41-42). Der gives altså flere gode grunde til at invitere til 
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dialog efter en retorisk ledertale, ligesom retorikken ses som betydningsfuld for at en leder, som 

en del af ledelseskommunikationen, kan gøre et budskab overbevisende for en organisation og for 

medarbejderne.  

I hvilke sammenhænge kan retoriske ledertaler anvendes som strategisk kommunikation?  

I det følgende ser vi nærmere på, i hvilke sammenhænge retoriske ledertaler ses anvendt som led i 

organisationers strategiske kommunikation samt vil give eksempler på fordele og begrænsninger 

ved de retoriske ledertaler. Dette er interessant at se nærmere på, da det kan vise sig at 

underbygge de konklusioner, vi kommer frem til i dette projekt. 

Ved større og mindre forandringer i organisationen kan regelmæssige, planlagte og formelle 

ledertaler være et uvurderligt redskab for ledere, der er involveret forandringsprocessen. 

Initiativer til at imødekomme forandringerne kan med fordel kommunikeres til medarbejderne i 

ledertaler, der kan være med til at sætte fokus på det strategiske rationale for forandring (Roos, 

2012, s. 557). Det kræver dog et godt kendskab til organisationen og indsigt i, hvad der rører sig 

blandt medarbejderne at kunne holde en ledertale, der vedkommer organisationen og som bliver 

opfattet som troværdig.  

Den gode ledertale skal harmonere med organisationens generelle strategier og principper, men 

skal altså i lige så høj grad harmonere med den konkrete situation, hvor talen skal holdes (Roos, 

2012, s. 558). Roos konkluderer, at ledertaler kan hjælpe med at inspirere og motivere 

medarbejdere til at acceptere forandringer, men at ledertaler samtidig har begrænsninger i 

forhold til at sikre forandringer uden yderligere overbevisende redskaber og teknikker (2012).  

Et middel til dette er at følge op på de større ledertaler ved at anvende små taler, mikrotaler, der 

skal medvirke til at forankre strategien i det daglige, så det i højere grad giver mening for den 

enkelte medarbejder i hverdagssituationerne (Pass, 2014, s. 111-112). 

Ifølge Gabrielsen & Mouton kan ledertalen med fordel tænkes som en del af den strategiske 

kommunikation, men de understreger samtidig, at de mange elementer, der spiller ind ved 

opbygningen af den gode ledertale, gør ledertaler til en krævende disciplin at mestre (2014, s. 

150-151).  
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Ovenstående leder os frem til, at retoriske ledertaler kan ses som en central del af den strategiske 

ledelseskommunikation, men at det kræver et godt kendskab til og overblik over de retoriske 

virkemidler for at kunne anvende dem i de rette sammenhænge. 

Retorik 

Retorik, kunsten at tale, er første gang beskrevet for 2500 år siden af grækerne, der havde en 

stærk interesse for at mestre kunsten at tale overbevisende for at kunne øve politisk indflydelse. 

Retorik er læren om overbevisende kommunikation, og enhver overvejelse over, hvordan man 

kommunikativt fremmer et standpunkt, er således retorik. Ordet retorik kan både oversættes med 

talekunst, veltalenhed og læren om veltalenhed (Gabrielsen & Christensen, 2010, s. 11-12). 

Moderne retorik indeholder både billeder, skrift og tale som benyttes til at overbevise. I dette 

projekt har vi valgt at sætte talekunsten i centrum. 

I det følgende ser vi nærmere på de centrale elementer i retorikken, som vi vælger at tage 

udgangspunkt i til udarbejdelse af ledertalen. 

Centrale elementer i Retorik 

En god ledertale forudsætter en grundig forberedelse. Indledningsvist skal den retoriske situation 

kortlægges, dernæst vælger vi at gennemgå de fem forarbejdningsfaser, argumenter, topik, 

eksempler, appelformer og retoriske virkemidler, herunder soundbites og de mindre taler, 

mikrotaler. 

Den retoriske situation 

Et af de væsentlige punkter i forberedelsen af talen er en grundig afklaring af den ramme og de 

omstændigheder, som talen skal holdes i og under. 

I vores tilgang til det vælger vi at arbejde med udgangspunkt i Bitzers udlægning af den retoriske 

situation, hvormed Bitzer grundlæggende mener, at: 

Den retoriske situation kan defineres som en sammensat enhed af personer, hændelser, 

genstande og relationer, som udgør et faktisk eller potentielt påtrængende problem 

(exigence) som helt eller delvist kan afhjælpes, hvis den diskurs, som indføres i situationen, 
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kan fremtvinge menneskelig beslutning eller handling i en sådan grad, at det påtrængende 

problem afhjælpes væsentligt (Bitzer, 1997, s. 12). 

Bitzer opererer med tre konstituerende elementer i den retoriske situation, som grundlag for at 

opbygge den påkrævede diskurs; det første er det påtrængende problem (exigence), der er en 

ufuldkommenhed, der presser sig på eller noget som ikke er som det burde være (1997, s. 12). 

Bitzers udlægning er her, at det påtrængende problem kan og bør løses retorisk. Et andet element 

i den retoriske situation er publikum (audience), der er en forudsætning for at skabe en forandring 

gennem beslutninger og handlinger (Bitzer, 1997, s. 13) og det tredje element er de tvingende 

omstændigheder (constraints), som udgøres af de personer, hændelser, genstande og relationer 

som er dele af situationen, fordi de har magt til at afgrænse og fremtvinge de beslutninger og 

handlinger, som er nødvendige for at afhjælpe det påtrængende problem (Bitzer, 1997, s.13). 

Ifølge Bitzer udgør overvejelser omkring de tre centrale elementer det situationelle grundlag 

forudsætningen for, at en tale kan opbygges og få den ønskede effekt. Den gode tale udgør 

dermed et fitting response eller et passende svar på det problem, som situationen kræver 

(Gabrielsen og Christiansen, 2010, s. 46). 

Bitzers tanker omkring talens situationalitet møder dog en vis kritik på en række centrale punkter. 

Eksempelvis anfægter Vatz hele Bitzers tankegang om den retoriske situation, da Vatz 

grundlæggende arbejder med det udgangspunkt, at situationen bliver gjort retorisk gennem de 

bevidste valg, som rhetor træffer (2000, s. 12) frem for, at det er retorikken i sig selv, der er 

situationel (2000, s. 11). 

Vatz' hovedtanke er, at en situation aldrig er uafhængig af sin fortolkers opfattelse eller uafhængig 

af den retorik, med hvilken han vælger at fortolke den (2000, s. 7). Dermed bliver rhetors valg og 

fravalg i den konkrete situation definerende for, hvordan konteksten eller det påtrængende 

problem præsenteres. Men Vatz' påstand er, at der altid vil være en uendelighed af kontekster 

(2000, s. 9), og at det derfor ikke er muligt at skabe en samlet og meningsfuld helhed, og at 

henvisningen til den retoriske situation dermed er en myte.  

Overordnet består striden mellem Bitzer og Vatz' udlægning således i, hvorvidt der kan defineres 

en konkret retorisk situation med et virkeligt påtrængende problem, der fordrer et passende svar 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

18 
 

eller hvorvidt vores tale har skabt og defineret et selvopfundet problem for vores publikum, som vi 

så bruger klassiske retoriske virkemidler til at påvirke.  

Som nævnt vælger vi at følge Bitzers udlægning, da vi gennem vores forarbejde og research mener 

at kunne påvise, at der findes et påtrængende problem med mødekulturen i ABB. Samtidig mener 

vi, problemet kan og bør løses retorisk gennem et passende svar til det forsamlede publikum i 

form af en tale holdt af en leder. 

Som vi ser Bitzers tre konstituerende elementer, så er disse elementer korrekte og relevante, men 

i forhold til at operationalisere og strukturere arbejdet med talen, vælger vi at bruge 

nedenstående model (Figur 1), der yderligere konkretiserer de delområder, som kræver 

selvstændig forberedelse og overvejelser. Modellen udvider primært Bitzers constraints-begreb 

ved yderligere at opdele dette i tre selvstændige elementer; taleren, omstændighederne og 

formålet. Gennem at inddrage denne model sikrer vi, at vi systematisk får gennemarbejdet og 

inddraget de centrale for talen. Det retoriske problem ved at tydeliggøre årsagen til talen, 

formålet ved at gøre det klart, hvad vi ønsker at opnå gennem talen og publikum ved at gøre os 

præcise overvejelser om, hvordan vi finder og når de forandringsagenter, der hører talen. I vores 

overvejelser om taleren vil vi inddrage såvel talerens personlige aspekter og hans ledelsesmæssige 

legitimitet, ligesom vi vil redegøre for vores tids- og rumlige overvejelser, der dækkes af begrebet 

omstændigheder. 

Når dette forarbejde er gjort, vil vi arbejde videre med selve opbygningen af talen, hvor vi vil 

arbejde med et klassisk retorisk udgangspunkt i form af Ciceros fem forarbejdningsfaser, som vist i 

figur 1 (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 51). 
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Figur 1 Den retoriske situation 

Ciceros fem forarbejdningsfaser 

Iflg. klassisk retorik arbejdes der med fem dele i forberedelsen og bearbejdningen af talen. Disse 

fem dele kaldes også den retoriske kanon og forarbejdningsfaserne (Jørgensen, 2009 s. 25). Cicero 

har især bidraget til at opdele arbejdet med at skrive og holde talen i de fem forarbejdningsfaser: 

Inventio, Disposito, Elocutio, Memoria og Actio (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 25). Disse 

udfoldes herunder og er det metodiske grundlag for det videre arbejde, når talen skal skrives.  

Inventio indbefatter arbejdet med at finde stoffet til talen, med andre ord researchfasen. Det 

handler om at bruge sin indsigt i den retoriske situation - hvilke parametre, der har betydning for 

talens modtagelse - mens man afsøger vinkler, argumenter, gendrivelser og eksempler og finder 

frem til de mest vægtige (Hansen, 2015, s. 280).  

Dispositio handler om arbejdet med at opbygge en tankerække og dermed strukturere talens 

elementer, som er fundet under Inventio. Her er det oplagt at lave et taleskelet baseret på de 

gængse retoriske elementer: Indledning, argumenter, eksempler, gendrivelse og afslutning 

(Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 130), da det giver et godt overblik over strukturen. 
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Elocutio omhandler, hvordan talen formuleres, så den bliver så virkningsfuld for modtagerne som 

muligt. Også her er det vigtigt at have publikum i baghovedet. Hvilke ord, hvilken stil skal vælges 

og hvilken genre egner sig bedst i det aktuelle tilfælde (Jensen & Ulleberg, 2012, s. 61).  

Memoria er, hvordan talen indlæres og huskes, men også hvordan den gøres let at huske for 

publikum. Her kan også arbejdes med at stille spørgsmål eller forberede optakter til debat (Jensen 

& Ulleberg, 2012, s. 61). 

Actio omhandler, hvordan talen fremføres mundtligt, altså hvordan talen skal leveres til publikum. 

Det kan omfatte kropsbevægelser, ansigtsudtryk og stemmeføring (Hansen, 2015, s. 287). 

Dette er en metode til at sikre, at man når omkring alle punkter i forberedelsen og fremførelsen af 

en tale, men det betyder ikke, at man skal gå systematisk frem, da vejen til en god tale ikke kan ses 

som en lineær progression, men derimod må ses som en iterativ proces, hvor man løbende vender 

tilbage til tidligere faser og tilpasser talen (Jørgensen, 2009, s. 25). 

De fem forarbejdningsfaser benytter vi, når vi skal udarbejde vores tale. Både for at sikre, at vi når 

hele vejen rundt om talen, men også for at give os et godt overblik over alle talens elementer i 

udarbejdelsen, og når den skal fremføres. Vi vil herunder gennemgå de øvrige centrale elementer 

– argumentation, topik, gendrivelser og eksempler, som vi arbejder med i inventio, og 

appelformer og retoriske virkemidler, som benyttes i elocutio. 

Argumentation 

Argumentationen er et væsentligt element i den overbevisende retoriske tale, og det er derfor 

afgørende at definere, hvad et argument er. En af de simpleste og samtidig mest dækkende 

definitioner lyder: Et argument er en påstand ledsaget af en begrundelse (Gabrielsen & 

Christiansen, 2010, s. 66).  

Iflg. en af pionererne indenfor moderne retorik, Chaïm Perelman, drejer argumentation sig om at 

vinde øget tilslutning hos publikum. Argumentationen skal derfor som udgangspunkt altid være 

omkring et emne, som publikum anerkender. Jo mere nærværende emnet er, jo stærkere står det 

hos publikum.  Det centrale for Perelman er, at alle argumenterende ytringer er argumentation, 

både når det gælder det sproglige, men også når det gælder indholdet. Perelman opdeler 

argumenterne i induktive og deduktive argumenter, hvor de deduktive argumenter handler om 
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virkeligheden og ikke om logik, hvorimod induktive argumenter går ud fra konkrete tilfælde og 

derfra når frem til almene udsagn om virkeligheden (Kock, 2016, s. 196-198).  

En anden pioner inden for moderne retorik er Stephen Toulmin. Han har lavet en 

argumentationsmodel, der består af seks elementer: påstand, belæg, hjemmel, rygdækning, 

styrkemarkør og gendrivelse, hvor de tre første er obligatoriske, for at der er tale om et argument 

(Becker Jensen, 2004, s. 70). Som Gabrielsen & Christiansen ser Toulmin et argument som en 

påstand ledsaget af en begrundelse, men for ham er hjemlen den vigtigste, idet den defineres som 

graden af den gyldighed, som belægget har for understøttelsen af påstanden. Det er dette, der er 

kernen i Toulmins argumentationsmodel. Toulmin opdeler ikke, som Perelman, argumenterne i 

induktive og deduktive, men ser gyldigheden i argumenterne som afhængige af området og 

konteksten og ikke som logik (Kock, 2016, s. 199). Da vi anerkender vigtigheden og afhængigheden 

af konteksten, vil vi arbejde videre med Toulmins argumentationsmodel, men i Gabrielsen og 

Christiansens simplere definition, hvor hjemmel og belæg samlet er udtrykt som begrundelse. 

En påstand kan have mange forskellige begrundelser, men begrundelsen er det, der viser, hvor vi 

beskuer argumentet fra – vores ståsted eller topos (topoi i flertal) (Jørgensen & Onsberg, 1999, s. 

47) - og giver os en mulighed for at gruppere argumenter i temaer som fx miljø, tid, sundhed eller i 

topoi som modsætning og bevis. Eksempler på en påstand med begrundelser fra forskellige topoi: 

Påstand Topos Begrundelse 

Vi skal spise økologisk ... Miljø … fordi økologer bruger færre sprøjtemidler 

… fordi økologer bruger udleder færre medicinrester 

 Sundhed … fordi økologisk mad har færre hormonforstyrrende stoffer 

… fordi der er flere mineraler og vitaminer i økologisk mad 

 Bevis … fordi undersøgelser viser, at det er sundere for os 

… fordi vores erfaringer viser os, at vores børn bliver klogere 
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Denne gruppering kaldes topik, og den kan hjælpe til systematisk at finde de argumenter der 

bedst understøtter det påtrængende problem (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 71-72). 

Herunder vil vi udfolde, hvad topik er, og hvordan den kan bruges til at generere argumenter. 

Topik  

Topik defineres ifølge Christian Kock som en systematisk tilgang til inventio (2009, s. 115). Det er 

de steder, hvor man kan lede efter fx argumenter til en given sag og læren om at bruge disse. 

Topik stammer fra topos, og der skelnes mellem den heuristiske og den kollektive forståelse (Kock, 

2009, s. 115). 

Den mest velkendte forståelse af topik er den heuristiske. Her handler topikken om en metode til 

at finde stof, og processen er der, hvor talerens fundne stof kan systematiseres. Topikken hjælper 

med at finde alle relevante aspekter ved sagen og et topoikatalog tager udgangspunkt i syv 

spørgsmål, der kan stilles til hvert emne: Hvem, hvad, hvor, hvilke hjælpemidler, hvorfor, hvordan 

og hvornår. Den kollektive forståelse ser topikken som en samling af faste elementer, der kan 

bruges i en tale.  Både denne og den heuristiske forståelse ser topikken som et redskab til at 

generere talestof (Gabrielsen, 2010, s. 142-143). 

En tredje udbredt forståelse ser topoi som konkrete typer af argumenter, her er topos selve 

argumentet og gør dermed topikken til en inferentiel disciplin, heraf navnet inferentiel forståelse. 

Denne tager udgangspunkt i, at der i praksis benyttes en række forskellige argumenttyper, altså 

der bliver et utal af måder, et argument kan opbygges på. Disse forskellige typer af argumenter 

kan katalogiseres og systematiseres (Gabrielsen, 2010, s. 143-144).  

Som beskrevet i afsnittet om argumentation, har også Perelman og Toulmin systematiske måder 

at opbygge eksempler på, men de ser ikke på de mange forskellige vinkler, der kan være på 

argumentationen såsom fx økonomi, sikkerhed og trivsel, som Gabrielsen og Pontoppidan 

præsenterer i Lederens topoikatalog i magasinet Ledelse i dag. Dette topoikatalog er udarbejdet 

gennem længerevarende indsamling og analyser af de vinkler, der er tilbagevendende i taler, som 

ledere holder til forskellige lejligheder (Pontoppidan & Gabrielsen, 2017, s. 3). Da det er en 

ledertale, vi skal skrive, har vi valgt at tage udgangspunkt i dette topoikatalog. Det giver et godt 

overblik over forskellige niveauer og temaer, der kan bruges til at finde argumenter ud fra.  
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Når argumenterne er fremsøgt, er det værd at overveje publikums mulige modargumenter. Det er 

kun naturligt, at publikum har indvendinger mod det sagte, for hvorfor skulle man ellers have 

behov for at argumentere (Jørgensen & Onsberg, 1999, s. 73)? Her kommer gendrivelsen ind. 

Gendrivelse 

Gendrivelse bruges til at tilbagevise fejlopfattelser og mulige modargumenter (Gabrielsen & 

Christiansen, 2010, s. 138). Hvis en gendrivelse skal være virkningsfuld, skal den placeres der, hvor 

det formodes, at publikum er skeptiske. Formålet med gendrivelsen er at komme publikum i 

forkøbet overfor de indvendinger, de kunne tænkes at sidde inde med. Gendrivelsen er derfor 

situationel, da forskelligt publikum vil have forskellige forståelser og holdninger. Så gendrivelser er 

altid baseret på forudsete modspørgsmål, med risikoen for at denne forudsigelse kan være 

forkert, og man derved risikerer at henlede publikums opmærksomhed på problematikker, de ikke 

havde overvejet (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 140). 

Således bevæbnet med argumenter og gendrivelser til at belyse det påtrængende problem kan vi 

begynde at se på, hvilke eksempler der med fordel kan benyttes. Herunder vil vi komme ind på, 

hvordan eksempler findes og hvad de skal bruges til.   

Eksempler 

Ifølge Jørgensen et al. skal et eksempel enten sandsynliggøre en regel eller illustrere den, men da 

det er svært at afgøre, hvilket af dem der bruges, slår de dem sammen og kalder det et konkret 

eksempel (Jørgensen, Kock & Rørbech, 2011, s. 224). Et konkret eksempel bruges til at støtte en 

generel påstand, eller et argument, som vi i dette projekt benytter os af, ved enten at 

sandsynliggøre argumentet eller gøre det nærværende (Jørgensen et al, 2011, s. 224). For at et 

eksempel er konkret og samtidig er et godt eksempel, skal det være relevant og det skal være 

vægtigt i forhold til argumentet (Jørgensen et al, 2011, s. 243). 

Hvor Jørgensen et al. ser eksempler som illustration af regler, ser Gabrielsen og Christiansen 

eksempler som konkretiseringer af en mere abstrakt pointe, hvor eksemplet skal bruges til at 

forklare pointen ved at overføre det til mere konkrete episoder, hændelser eller personer. 

Eksempler tilfører dermed ikke nye pointer til talen, men bruges til at illustrere allerede fremførte 

pointer (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 94-97). 
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Eksempler benyttes for at forme publikums forståelse af det, man taler om, og til at få publikum til 

at indleve sig i talen. Derfor er det vigtigt, at der tænkes over, hvilke eksempler der benyttes, og at 

der nøje overvejes, hvordan publikum skal tænke om emnet, så eksemplerne fremhæver dette 

(Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 98-102). Et konkret billede er også afgørende for en leders 

legitimitet (Jarner Rasmussen, 2014, s. 72), da det siger noget om lederens forståelse af 

organisationen – eller mangel på samme.  

Vi hælder mest til Gabrielsen og Christiansen, fordi vi ikke ser det påtrængende problem som en 

regel, der ikke bliver overholdt, men som et konkret problem, hvor vi ved at bruge eksempler kan 

understøtte argumenterne for at få publikum til at forstå problemet og deres egen andel i det. 

Eksempler bruges også til at skabe indlevelse, da de kan fange og fastholde publikums 

opmærksomhed (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 100), især hvis de kan genkende og se sig selv 

i eksemplerne. Eksempler kan fx være konkretiserende historier med et handlingsforløb, 

fremtidsscenarier, malende beskrivelser, egne eller andres erfaringer, beregninger eller 

sammenligninger, og et eksempel vinkles sammen med argumenter og andre elementer efter den 

appelform, man mener, vil være mest overbevisende i situationen. 

Talens elementer er nu fundet, og arbejdet med talens struktur begynder - dispositio. 

Rækkefølgen af argumenter, eksempler og gendrivelser skal findes, så arbejdet med at skrive selve 

talen – elocutio - kan tage fart. Vi vil i de kommende afsnit gennemgå appelformer og retoriske 

virkemidler, som kommer i spil, når vi skal til at vælge talens ord. 

Appelformer  

De tre appelformer: Logos, pathos og ethos blev introduceret af Aristoteles som en måde at 

beskrive de tre veje til overbevisning af et givent publikum, da han indså, at overbevisning ikke 

handler om fornuft alene (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 18). Appelformerne dækker både 

over den brede forstand, som inkluderer talerens udtryksform og personlige fremtræden 

(Jørgensen & Onsberg, 1999, s. 62), men også de enkelte dele af talen kan vælges ud fra hvilken 

appel, man ønsker at styrke. Et velvalgt eksempel kan fx styrke pathos-appellen i større eller 

mindre grad (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 100). 
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Appelformen pathos benyttes, når man ønsker at henvende sig til publikums spontane følelser 

(Becker Jensen, 2012, s. 7). Publikum inddrages og taleren baserer argumentationen på følelser og 

stemninger i situationen. Pathos er oftest kendetegnet ved et værdiladet ordvalg og en 

bemærkelsesværdig stil (Jørgensen & Onsberg, 1999, s. 64). 

Logos ligger i forlængelse af den logiske argumentation og taler til en rationel stillingtagen hos 

publikum. Appellen er kendetegnet ved en objektivitet og kommer sprogligt til udtryk i et neutralt 

ordvalg og en anonym stil og fremførelsesmæssigt i en behersket og afdæmpet optræden 

(Jørgensen & Onsberg, 1999, s. 62). 

Med appelformen ethos skifter fokus fra talens ord til talerens karakter og troværdighed, og vi 

arbejder med Aristoteles' tradition, som kan ses som en videreudvikling af ældre traditioner (Hoff-

Clausen, 2008, s. 34). 

Aristoteles fornyede ved at opdele ethos-appellen i tre dyder: Fronesis, talerens evne til at fremstå 

klog eller vidende, arete, talerens moralske karakter, og eunoia, talerens velvilje overfor publikum 

(Hoff-Clausen, 2008, s. 32). Dyderne i den aristoteliske tradition er knyttet til den konkrete 

situation, hvor det er vigtigt, at taleren med valget af talens ord viser den rette balance af viden 

om emnet og anerkendelse af publikums erfaringsverden samtidig med et værdifællesskab med 

publikum (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 121). 

Hvor ethos i den klassiske retorik ansås for at være et værktøj, taleren brugte til at overbevise - 

gennem sin livsførelse eller anvendelse af tekst - er synet i den moderne retorik vendt om. Her ses 

ethos som noget, der tillægges taleren af publikum (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 108) - som 

publikums tillid til taleren (Jørgensen & Onsberg, 1999, s. 63).  

I den moderne retorik knytter ethos-appellen sig ikke længere til den enkelte situation, da de 

følelser, der trækkes på hos modtageren under ethos, kan være til stede før, under og efter talen 

(Jørgensen & Onsberg, 1999, s. 63). Hvis publikum kender taleren, vil han eller hun have en ethos 

allerede inden talen, og publikums opfattelse af taleren kan ændre sig både under og efter talen 

(Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 110). Publikums forhåndsindtryk vil være en fordel eller en 

ulempe afhængigt af, om personen opfattes som havende en høj eller lav ethos, da dette vil farve 

publikums syn både på det, der tales om, og på taleren (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 113). 
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Det samlede indtryk af ethos før, under og efter har altså stor betydning for talerens handlekraft 

(agency) og dennes mulighed for at påvirke publikum (Hoff-Clausen, 2008, s. 53). 

Talerens mulighed for at påvirke publikum ligger også i evnen til at vælge sine ord med omhu og i 

evnen til at benytte retoriske virkemidler. Vi vil herunder gennemgå de, for vores tale, centrale 

stilfigurer samt begreberne soundbite og mikrotaler. 

Retoriske virkemidler 

Virkemidlernes funktion er at fremhæve meningen (Jørgensen et al., 1994, s. 95). Vi har valgt 

udover stilfigurer at præsentere soundbite og mikrotaler under virkemidler, da de i høj grad 

bruges for at fremhæve meningen og fremme forståelsen. 

Stilfigurer 

Stilfigurer bruges hele tiden, vi kan slet ikke klare os uden (Jørgensen et al., 1994, s. 189). 

Metaforer, retoriske spørgsmål og de mange andre stilistiske træk kan benyttes til at påvirke 

publikum og derved skaffe øget tilslutning til talens budskab. 

Retorisk spørgsmål 

Et retorisk spørgsmål er en ytring, der fremføres som et spørgsmål, men hvor man ikke ønsker 

spørgsmålet besvaret (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 160). Derimod ønsker man selv at få 

mulighed for at besvare det. Retoriske spørgsmål har flere funktioner, primært at aktivere 

publikum ved at invitere dem til at overveje svaret på det stillede spørgsmål, men også at fungere 

som metakommunikation, der bringer talen og taleren videre. 

Antitese 

En antitese er en modstilling af ord eller led (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 159). Antitesen 

kan med fordel benyttes til at forsimple pointen og derved få publikum til lettere at huske pointen.  

Et eksempel kunne være den effektfulde antitese, Stauning eller Kaos. 

Metafor 

En metafor bruges til at skabe indre billeder hos publikum ved at benytte udtryk fra andre 

betydningsfelter (Jørgensen & Kock, 2009, s. 188). Eksempelvis kan en førende virksomhed 
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beskrives som "stående øverst på sejrsskamlen", hvorved sportsverdenen trækkes ind i 

forretningsverdenen. 

Gentagelse 

Funktionen af gentagelse er at binde forskelligt indhold sammen (Gabrielsen & Christiansen, 2010, 

s. 157) og at slå en ekstra streg under det sagte (Jørgensen et al., 1994, s. 98). Gentagelse kan ses i 

enkelte sætninger, men også på tværs af en hel tale. Gentages begyndelsen af flere sætninger 

eller led, kaldes figuren anafor (Jørgensen & Kock, 2009, s. 188). Taler vi derimod om en 

gentagelse af den sidste del af sætninger eller led, kaldes det epifor (Gabrielsen & Christiansen, 

2010, s. 156). Rytmen i gentagelse påvirker publikums følelser og skaber derfor en pathos-appel, 

samtidigt med at gentagelsen fremmer hukommelsen (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 157). 

Tretrinsraket 

I forlængelse af gentagelsen ligger tretrinsraketten, som er en liste af tre led (Jørgensen et al., 

1994, s. 75). I de tilfælde, hvor en tretrinsraket består af gentagelser, vil den have de samme 

funktioner som gentagelser, men en tretrinsraket kan også bruges til at uddybe og udfolde et 

emne i en mere rytmisk og opremsende ramme (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 157-158). 

Soundbite 

Soundbite er en lille sætning, der bruges til at indfange essensen af argumenter og som derfor er 

lette at huske, gengive og gentage. Brugen af soundbites giver gennemslagskraft og gør noget 

komplekst mere simpelt og er derfor effektivt at bruge i mundtlig kommunikation (Gabrielsen & 

Høedt Rasmussen, 2012, s. 100).  

Mikrotale 

Mikrotaler kan ses som små hverdagstaler og er en kort markering fx ved mødestart. De kan 

benyttes til at gentage budskabet fra hovedtalen for markant at øge lederens chance for at 

forankre budskabet. En serie af opfølgende mikrotaler er derfor forudsætningen for, at budskabet 

i den indledende hovedtale munder ud i praksis (Pass, 2014, s. 111). Derudover kan mikrotaler 

være med til at forankre strategien i det daglige, så den går fra noget abstrakt til noget, 

medarbejderne aktivt kan være med til at implementere (Pass, 2014, s. 102).  
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Vi vil i det næste afsnit bevæge os væk fra retorikken og komme ind på, hvordan vi griber 

receptionsdelen af projektet an, da vi er interesserede i at finde ud af, hvilken forståelse af 

ledertalen og hvilke budskaber vores publikum i form af medarbejderne i ABB-afdelingen tager 

med sig ud i organisationen. Derfor har vi valgt at lægge vægt på modtagelsen og inkludere en 

analyse af publikums reception af talerne.  

Reception af ledertalen og mikrotaler 

”Ved reception forstås publikums modtagelse af programmer og tekster, og hvordan indholdet 

bliver tolket og gjort meningsfuldt og relevant. Dette er udgangspunktet for 

receptionsforskningen” (Hagen, 2013a). 

For at forstå, om de retoriske virkemidler er blevet modtaget som tilsigtet, da talen blev bygget 

op, er det nødvendigt at se på talen gennem publikums øjne (Kjeldsen, 2018, s. 28). Samtidig kan 

det være med til at nuancere, hvordan talen er blevet forstået. Hvordan stykker publikum de 

forskellige retoriske virkemidler sammen? Konstruerer publikum den samme mening og forståelse 

af talens retoriske virkemidler og af budskabet, som oprindeligt var hensigten ved opbygningen af 

talen? Dette er spørgsmål, vi ønsker at få belyst ved at undersøge publikums reception af 

ledertalen og de efterfølgende mikrotaler. I det følgende ser vi nærmere på, hvordan en sådan 

undersøgelse kan gribes an. 

Receptionsteorien beskriver, hvordan publikum kognitivt udfylder de huller, der måtte være i en 

tekst eller i en tale (Kjeldsen, 2018, s. 6). Dvs. de steder i en tale, hvor eks. argumentationen eller 

eksemplerne ikke er genkendelige eller giver mening for publikum, supplerer publikum deres 

forståelse af det sagte med egne erfaringer og erkendelser. Det kan betyde, at publikums 

forståelse af hele eller dele af ex. en ledertale kan variere. Ligesom det betyder, at publikum 

danner deres egne individuelle forståelse af det sagte.  

Publikums kognitive tilgang til huller i ex. en tale er interessant i denne sammenhæng, da det 

understreger betydningen af, at ledertalen forberedes med et blik for det praksisnære, således at 

argumentationen og eksemplerne bliver genkendelige og nærværende for publikum. Dertil 

understreger det betydningen af at undersøge nærmere, hvordan ledertalen med de praksisnære 

argumenter og eksempler er forstået af publikum. 
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I det følgende vil vi redegøre for, hvilket teoretisk udgangspunkt vi anvender for at gennemføre 

receptionsanalysen. 

Udgangspunkt for gennemførelsen af receptionsanalysen 

Hvad er væsentligt at undersøge i et empirisk receptionsprojekt? Kim Schrøders 

multidimensionale model er udviklet som et analytisk redskab, der skærper blikket for de 

fundamentale aspekter ved medieret betydningsproduktion. Udgangspunktet i modellen er 

dimensionerne motivation, forståelse, konstruktion, holdning og handling. Modellen lægger op til 

at strukturere ens receptionsanalyse ud fra disse fem generelle dimensioner, der alle har en eller 

anden betydning for, hvordan mennesker oplever medieprodukter. Dimensionerne kan 

medtænkes metodisk i planlægningen af det empiriske arbejde; i dette projekt i planlægningen af 

fokusgruppeinterviewet samt ved selve analysen (Schrøder, 2003, s. 63-65). 

Andre har før Schrøder arbejdet med generelle aspekter ved mediereception. Bl.a. 

kulturteoretikeren Stuart Hall udviklede i 1970’erne encoding/decoding-modellen, som også David 

Morley senere var inspireret af. Begge var optaget af at belyse den ideologiske dimension, hvor 

opfattelsen var, at et budskab altid har en foretrukken betydning, som er indlejret i teksten og 

som alle modtagere må tage stilling til (Schrøder, 2003, s. 64). De herskende klassers ideologiske 

dominans i samfundet betyder, at de fleste modtagere vil afkode budskabet i en tekst i 

forlængelse heraf, hvilket også betegnes den dominerende læsning. Det er dog også muligt at 

tolke en tekst med en forhandlende læsning, hvor modtagerne accepterer visse aspekter af 

budskabet. Sidst kan modtagerne helt forkaste budskabet, hvilket betegnes oppositionel læsning 

(Schrøder, 2003, s. 64). Encoding/decoding-modellen går således ud fra, at publikum skal tolke 

budskaber, før der kan være tale om eventuelle effekter (Hagen, 2013b). 

I dette projekt vil der kunne argumenteres for at anvende encoding/decoding-modellen, da 

modellen tager højde for magt. Eftersom ledertalen skal afholdes af en overordnet, er der en vis 

sandsynlighed for, at publikum afkoder budskabet i talen ud fra, hvad de tror Lederen vil med 

talen, og dermed ud fra den dominerende læsning, i højere grad end at de tolker talen ud fra, hvad 

de reelt opfatter, hører og forstår. 

Schrøders multidimensionale model stiller dog flere aspekter til rådighed i analysen og giver 

derved et mere nuanceret billede af, hvordan publikum modtager, fortolker og forstår ledertalen. 
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Modellen består i udgangspunktet af 5 forskellige dimensioner. I dimensionen 

konstruktionsbevidsthed indgår bl.a. en stillingtagen til, hvorvidt der er tale om en teksts 

diskursive magt over modtageren, og dermed om modtageren er ”offer for” eller ”medspiller til” 

teksten (Schrøder, 2003, s. 68).  Hermed vurderer vi, at modellen også giver god mulighed for at 

tage højde for en evt. magtdiskurs. 

Den multidimensionale model er ikke en procesmodel, hvilket betyder, at de forskellige 

dimensioner ikke skal ses i en bestemt rækkefølge. Det giver en høj grad af fleksibilitet, der i 

tolkningen af vores fokusgruppeinterview kan være en fordel, da én interviewsekvens typisk vil 

rumme flere forskellige oplysninger. Udover dette inddrager den multidimensionale model også 

situationelle aspekter som eks. motivation og social praksis (Schrøder, 2003, s. 68), hvilket vi 

vurderer passer godt til overvejelserne bag den retorisk opbyggede ledertale. 

Sidst vurderer vi, som Schrøder, at receptionsanalyse med fordel kan foregå med afsæt i en fast 

model, når blot den tilpasses den enkelte undersøgelse. Nogle vil måske hævde, at modeller 

forsimpler, men bruges de rigtigt og med en vis fleksibilitet, som den multidimensionale model 

lægger op til, vurderer vi, at modeller kan medvirke til at levere stor indsigt i en ellers kompliceret 

virkelighed.  

Den valgte metode til analyse af publikums reception af ledertalen og mikrotaler tager derfor 

afsæt i Kim Schrøders multidimensionale model, men i en tilpasset form, således at den tager 

højde for de retoriske overvejelser, der ligger til grund for ledertalen. I afsnittet analysemetode 

kommer vi nærmere ind på, hvordan vi konkret tilpasser modellen til vores undersøgelse. 

Metode 

Da formålet med projektet er at undersøge, hvordan en ledertale og efterfølgende mikrotaler 

bliver modtaget, fortolket og forstået af medarbejderne, vil vi benytte os af kvalitative metoder. 

Indsamling af empiri 

I dette afsnit redegøres for, hvordan vi vil indsamle empiri som basis for at kvalificere Lederens syn 

på udfordringerne i afdelingen samt som basis for at undersøge medarbejdernes reception af 

ledertalen og mikrotalerne.  
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Vores empiri er delt i to dele, hvor første del er interview med medarbejdere, hvilket skal være 

med til at kvalificere talen. Til anden del benytter vi blandede metoder - feltobservationer samt 

fokusgruppeinterview med medarbejderne – dette for at få et nuanceret billede af 

medarbejdernes reception af talen. Blandede metoder bruger vi for at opnå så mange nuancer og 

perspektiver som muligt og for at højne validiteten. Fokusgruppeinterview bruger vi, fordi vi 

ønsker en interaktion mellem interviewpersonerne, da vi har en antagelse om, at de sammen 

kommer frem med udtalelser der, hvis det havde været individuelle interview, kunne være 

forblevet tavs viden (Halkier, 2014, s. 10).  De to empiri-dele er beskrevet nedenfor.  

De indledende interview 

Indledningsvist afholdes tre individuelle interview med udvalgte medarbejdere. Formålet med 

interviewene er at kvalificere Lederens syn på udfordringerne i afdelingen samt at få 

medarbejdernes syn på udfordringerne. Derudover skal medarbejdernes udtalelser være med til 

at kvalificere de argumenter, vi ønsker at anvende i talen. Vi ønsker også at undersøge, hvordan 

medarbejderne opfatter Lederens ethos, da lederens ethos kan have betydning for hans position 

som en troværdig person og bør tænkes ind i forberedelsen af ledertalen (Gabrielsen & 

Christiansen, 2010, s. 109). 

Interviewpersonerne bliver udvalgt ved, at Lederen beder en kollega spørge medarbejdere efter 

kollegaens eget valg, om de vil deltage i en uformel samtale. Interviewene er ikke tilgængelige for 

Lederen, da interviewpersonerne skal forblive anonyme. Han hører ikke interviewene, da han 

formentlig vil kunne genkende stemmerne. Interviewene bliver afholdt af to andre 

gruppemedlemmer.  

Til interviewene er udarbejdet en interviewguide (Bilag 3) ud fra de uhensigtsmæssigheder i 

afdelingen, som Lederen har fremstillet. Vi vil ikke følge interviewguiden slavisk, men vil bruge 

spørgsmålene som udgangspunkt for samtalerne og som støtte undervejs. Designet af 

undersøgelsen vil være præget af en lineær progression, hvilket betyder, at vi går systematisk 

frem for at sikre, at vi får svar på det, vi ønsker at undersøge (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 155). 

Dog tager vi højde for det, Kvale og Brinkmann kalder en ”baglæns spiral”, nemlig muligheden for 

at vende tilbage til tidligere faser (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 165). Interviewpersonerne bliver 

briefet inden start om formålet med interviewet. Dette for at skabe en god kontakt mellem 
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interviewer og interviewpersonerne, for at de får en forståelse for fremgangsmåden og en tryghed 

til at tale åbent (Kvale & Brinkmann, 2015, s. 183). Det gøres klart for interviewpersonerne, at vi 

ikke har til formål at fortolke dem, men er interesserede i deres oplevelser (Pedersen, 2004, s. 45). 

På baggrund af disse interview skriver vi en ledertale, der afholdes d. 27. februar 2018 samt tre 

mikrotaler, der afholdes efterfølgende. Hvordan talen skrives, og hvilke elementer, den skal 

indeholde, vil blive beskrevet i et senere afsnit.  

Transskribering af de indledende interview 

Vi vil benytte os af lydoptagelse, da det giver os som interviewere frihed til at koncentrere os om 

interviewet (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 237). Efterfølgende transskriberer de to 

gruppemedlemmer, som ikke var til stede under interviewene. Dermed sikrer vi, at alle 

gruppemedlemmer får et godt kendskab til interviewene. Lederen er ikke en del af dette arbejde, 

da han ikke skal kunne genkende, hvem der siger hvad. Vi vil dog ikke transskribere in extenso, 

men udelukkende meningskondensere de svar, vi modtager, for at trække væsentlige og 

interessante udtalelser ud (Harboe, 2015, s. 169). 

Analyse af de indledende interview, inventio og dispositio 

For at finde ud af hvilke temaer, vi skal arbejde med, når talen skal skrives, vil vi gennemføre en 

workshop, hvor vi både analyserer Lederens udsagn om den uhensigtsmæssige mødeadfærd og 

udsagnene fra de interviewede medarbejdere. De temaer vi finder frem til, vil vi dernæst bruge i 

inventio- og dispositio-faserne. På workshoppen vil vi i fællesskab fremsøge argumenter vha. et 

topoikatalog og siden strukturere talens elementer i et taleskelet. 

Ved at bruge workshopformatet bliver der skabt en anden form for gruppedynamisk interaktion, 

der kan bringe os videre og forkorte processen med at finde argumenter og strukturere talen. 

Kodning af indledende interview 

Til at analysere de indledende interview af medarbejderne vil vi benytte os af begrebsstyret 

kodning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 263) til de temaer, vi har fundet frem til i interviewene. For 

at få et overblik over interviewene vil vi benytte farvekode og matche udtalelserne løbende, mens 

vi gennemlæser transskriberingerne (Bilag 4). Kodningen vil vi benytte for at reducere 
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interviewene til de enkelte kategorier for at give et overblik og facilitere det, interviewpersonerne 

har sagt, på en overskuelig måde (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 264). 

Feltobservation 

Vi vil benytte feltobservationer, da de giver værdifulde og umiddelbare informationer, som vi 

ellers ikke ville have til rådighed (Harbo, 2010, s. 103). Den deltagende observatør vil være 

Lederen, da han har sin daglige gang i afdelingen og derfor naturligt vil kunne observere, hvad 

medarbejderne taler om og hvordan de taler sammen. Derudover inddrages to andre ledere, der 

også får til opgave at observere medarbejderne. For at medarbejderne agerer mest naturligt og 

umiddelbart, vil Lederen være skjult observatør, dvs. han fortæller ikke medarbejderne, at han 

observerer. Af etiske hensyn fortæller han det dog, når undersøgelsen er afsluttet (Harbo, 2010, s. 

107). Observationerne vil foregå i ugerne efter ledertalen, hvor der i denne periode også afholdes 

mikrotaler. Lederen samt de øvrige ledere vil føre logbog over stemninger under og efter talerne, 

og om hvordan der tales om talerne i dagligdagen, og om der bliver spurgt ind til talerne 

efterfølgende.  

Fokusgruppeinterview 

For at undersøge medarbejdernes reception af ledertalen og mikrotalerne afholdes et 

fokusgruppeinterview. Ved at anvende fokusgruppeinterview får medarbejderne mulighed for 

indbyrdes at diskutere talerne, og vi som moderatorer får mere viden om, hvordan 

medarbejderne har tolket og forstået ledertalen og mikrotalerne (Harbo, 2010, s. 81). 

Fokusgruppeinterview har den fordel, at det fremmer hukommelsen og er en mere dynamisk 

proces, når et afgrænset emne skal diskuteres (Harbo, 2010, s. 81), ligesom fokusgrupper er gode 

til at producere data om sociale gruppers fortolkninger (Halkier, 2014, s. 13). Metoden har dog 

den ulempe, at der kan opstå mulighed for gruppepres, eller at der er nogle medlemmer, der er 

mere dominerende end andre (Harbo, 2010, s. 82).  En anden ulempe ved fokusgruppeinterview 

kan være, at vi ikke får mulighed for at spørge ind til den enkeltes forståelse.  

Interviewene vil foregå ud fra en cirkulær forståelse, hvor der fremfor at se på årsag og virkning 

ses på de sammenhænge, der er mellem Lederen, medarbejderne og os som de ”professionelle” 
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(Nordentoft & Olesen, 2014, s.85). Her vil vi benytte os af Karl Tomms fire spørgsmålstyper, 

lineære, cirkulære, refleksive og strategiske spørgsmål: 

 

Figur 2: Karl Tomms spørgsmålstyper (http://esdhweb.ucl.dk/1106684.A.%20Projektlederrolle%20mv.pdf) 

De lineære spørgsmål vil hovedsageligt blive brugt i starten af interviewene for at få afklaret 

hvilken situation, vi står i. Her vil vi også kort fortælle om vores forskningsprojekt og formålet med 

interviewet og gøre det klart, at det ikke er interviewpersonens person, vi er interesseret i, men 

derimod dennes oplevelser.  De cirkulære spørgsmål vil vi bruge til at opnå større viden om, hvad 

der foregår i organisationen, hvilke sammenhænge der er, og hvordan interviewpersonerne selv 

ser på udfordringerne. Vi vil dog ikke benytte fremtidsspørgsmål, idet fremtiden ikke er en del af 

vores genstandsfelt.  

Til interviewene har vi udarbejdet en interviewguide (Bilag 5), hvor vi har struktureret 

spørgsmålene indenfor seks niveauer, som hver betegner et formål med talen og et niveau for 

publikums tilslutning, når de har hørt talen. De seks formålsniveauer spænder fra refleksion til 

handlingsændring og vil blive behandlet i afsnittet om analysemetode. Vi vil ikke følge 

interviewguiden slavisk, men bruger spørgsmålene som udgangspunkt for samtalerne og som en 

støtte, hvis samtalen ikke forløber flydende.   
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Udvælgelse af interviewpersoner 

De valgte interviewpersoner skal være et repræsentativt udsnit af sælgere og teknikere, dog skal 

alle have deltaget ved ledertalen og mikrotalerne. Sælgere og teknikere er alle en del af den 

udfordring, som talen skal bygges op omkring, og derfor er disse medarbejderes perspektiver 

interessante. 

Hvis vi valgte en for homogen gruppe, eksempelvis en gruppe kun med sælgere, så kunne vi 

risikere, at der ikke kom nok udveksling i interviewene. Ved at vælge en mere uhomogen gruppe 

får vi forhåbentlig også en mere dynamisk interaktion mellem deltagerne (Halkier, 2014, s. 28). 

Gruppen vil dog stadig være homogen, idet alle har samme uddannelsesbaggrund, og alle kender 

hinanden og hinandens arbejdsområder. Dette kan gøre det lettere at tage del i en samtale, fordi 

de er trygge ved hinanden og kan uddybe hinandens perspektiver på grund af delte erfaringer og 

oplevelser (Halkier, 2014, s. 30). 

Udvælgelsen af medarbejderne til fokusgruppeinterview foregår ved, at Lederen finder seks 

personer, der kan deltage ud fra, hvad der er praktisk muligt i forhold til, at medarbejderne også 

har et arbejde at skulle passe. Lederen vil dog stadig ikke være en del af interviewet og vil heller 

ikke være til stede i lokalet den dag, interviewet skal afholdes. Dette for at sikre deltagernes 

anonymitet ift. Lederen, samt for at sikre, at de tør udtale sig frit uden at skulle være urolige for 

deres relation til Lederen efter interviewet (Halkier, 2014, s. 32). 

Hvor mange interviewpersoner 

Vi ønsker at have en fokusgruppe på fem-seks medarbejdere for at kunne komme mere i dybden 

med vores datamateriale. En større gruppe vil generere for meget data, som vi af tidsmæssige 

årsager vil få svært ved at nå omkring, og en mindre gruppe vil være meget sårbar overfor 

aflysninger (Halkier, 2014, s. 34). Vi kunne med fordel have valgt flere fokusgrupper, men også 

dette fravælger vi af tidsmæssige hensyn.  

Hvor holdes fokusgruppeinterviewet 

Det holdes i ABB's lokaler, da det giver mest mening i forhold til at medarbejderne er på arbejde 

og derved ikke skal forlade deres arbejdsplads og bruge unødig meget tid på det. Det har også den 
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fordel, at de taler i vante omgivelser, og hos ABB er der gode faciliteter, hvor vi kan sidde 

uforstyrret. 

Hvordan strukturerer vi interviewet 

Der vil være en moderator og to observatører. Lederen vil ikke deltage. Foruden interviewguiden 

vil fokusgruppeinterviewet blive understøttet ved at benytte ordkort (adjektiver) (Bilag 6) 

inspireret af Christina Hee Pedersen, der bruger billeder (Pedersen, 2004). Ordkortene skal hjælpe 

til at etablere dialog med interviewpersonerne og bruges som hjælp til at tale ud fra og få en 

dialog i gang mellem interviewpersonerne. Ordene vil blive liggende på bordet og vil derfor ikke 

forsvinde som det sagte ord kan gøre (Pedersen, 2004, s. 44). Det er i den forbindelse vigtigt at 

gøre det klart for interviewpersonerne, at det ikke er de valgte ord, der er interessante for os, men 

derimod det de sammen taler om (Pedersen, 2004, s. 42). Ved at bruge ord motiveres vi som 

interviewere til en nysgerrighed over for interviewpersonerne og interviewpersonerne en 

nysgerrighed overfor hinanden omkring de ord, de hver især har valgt, og samtidig fremmer det 

etableringen af en anderledes kontakt og et mere aktivt interview.   

Vi vil bede hver deltager vælge tre ord, som for dem siger noget om, hvilket indtryk de har fået af 

talen. Herefter skal de overfor hinanden argumentere for deres valg og forhandle sig frem til to 

ord, som siger noget om det, de fik ud af talen. Forhandlingen er ikke for, at deltagerne når til 

enighed, men derimod for at deltagerne får øje på nye betydninger og nye tolkninger, som de 

måske ikke havde fået øje på, hvis de blot skulle vælge egne ord (Pedersen, 2004, s. 45). Disse 

betydninger og tolkninger er relevante for at kunne analysere deres forståelse af talen.  

Interviewguiden er lavet ud fra en blandet tragt-model, hvor vi begynder med åbne spørgsmål og 

slutter med en strammere styring. Dette for at give plads til medarbejdernes perspektiver, men 

samtidig for at sikre, at vi får belyst vores egne forskningsinteresser (Halkier, 2014, s. 40). 

Spørgsmålene skal handle om vores projekts erkendelsesinteresser og skal understøtte de 

udvekslinger, diskussioner og forhandlinger, interviewpersonerne har imellem sig. Også her vil vi 

som i de individuelle interview, begynde med at briefe medarbejderne for at sikre en god kontakt 

til dem.  
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Transskribering af fokusgruppeinterview 

Ved fokusgruppeinterviewet anvender vi lyd- og videooptager. Videoen skal hjælpe med at 

identificere interviewpersonerne, når vi skal transskribere. Vi vil fordele transskriberingen mellem 

de gruppemedlemmer, der deltog ved fokusgruppeinterviewet, da det er lettere at transskribere, 

når man selv har været til stede. Vi er dog opmærksomme på, at det kan være svært at skrive 

nøjagtig ens, men det tilgodeser vi ved sammen at læse transskriberingerne igennem bagefter.  Vi 

vil ikke transskribere in extenso, men udelukkende meningskondensere de svar, vi modtager, for 

at trække væsentlige og interessante udtalelser ud (Harboe, 2015, s. 169). Lederen har ikke 

adgang til hverken lyd- eller videooptagelser fra dagen, dette for at sikre deltagernes anonymitet.  

Vi transskriberer fokusgruppeinterviewet efter Dansk standard for udskrifter og registrering af 

talesprog, 2. udgave (1992), Dansk standard 1. Dog følger vi ikke punkt 6, sidste punkt i 

vejledningen, da vi med seks deltagere ikke kan lave en meningsfuld udskrift med ikke-

overlappende skrift. Dette mener vi ikke er et problem, da vi ikke ønsker at analysere 

interaktionsformerne mellem deltagerne, men derimod det, der bliver sagt (Halkier, 2014, s. 71). 

Kodning af fokusgruppeinterview 

Til kodning af fokusgruppeinterviewet vil vi benytte os af Kim Schrøders multidimensionale model 

(Bilag 7). Skemaet vil danne grundlag for den videre receptionsanalyse, hvor vi vil gå i dybden med 

hver enkelt dimension, for at ende ud med en konklusion om, hvordan ledertalen bliver modtaget, 

forstået og fortolket af publikum.  

Modellen vil vi benytte som analysemetode til receptionen af ledertale og mikrotaler, hvilket vi 

kommer ind på herunder.  

Analysemetode til receptionen af ledertale og mikrotaler 

I det følgende redegør vi for, hvordan vi har tilpasset den multidimensionale model til netop 

receptionen af en ledertale. Dette gør vi ved at uddybe, hvilke aspekter ved de valgte dimensioner 

vi medtager i modellen. 

Vi har valgt at kombinere nogle af overvejelserne ved tilrettelæggelsen og opbygningen af 

ledertalen med dimensionerne i den multidimensionale model. Vi overvejede i forbindelse med 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

38 
 

talens formål, hvilken grad af tilslutning vi ønsker fra vores publikum (Gabrielsen & Juul 

Christiansen, 2010, s. 55–56) og nåede frem til, at vi som udgangspunkt ønsker, at publikum opnår 

en forståelse af problemet. Niveauerne for tilslutningsgraderne, vi bruger i vores analyse, er fra 

mindst til mest krævende: Forståelse, enighed, engagement, holdningsskifte og handlingsændring 

(Gabrielsen & Juul Christiansen, 2010, s. 55). På længere sigt er det naturligvis ønskeligt at 

publikum også handler på det. Disse grader af tilslutning til talens formål er vi også nysgerrige 

efter at undersøge nærmere og har derfor valgt at tilføje dem i den multidimensionale model. De 

ses i parentes efter hver dimension. De følgende dimensioner vil være udgangspunktet for vores 

analyse af medarbejdernes reception af ledertalen og dertil hørende mikrotaler. 

Motivation (Engagement): Hvor engageret er medarbejderne, og hvilken form for engagement er 

der tale om. Dimensionen handler om relevans-relationen og kan bedst udtrykkes gennem 

begreber som interesse, erindring, nysgerrighed og samhørighed. 

Forståelse (Forståelse): Hvordan forstår medarbejderne ledertalen, denotativt og konnotativt.  

Herunder i hvor høj grad forståelsen er i overensstemmelse med eller afviger fra vores 

intenderede budskab. 

Konstruktionsbevidsthed (Enighed og engagement): Omhandler relationen mellem ledertalen og 

medarbejderne, hvorvidt medarbejderne er medspillere eller modspillere. Går talen rent ind, eller 

udøver medarbejderne en form for kritisk bevidsthed. Hvad tænkte medarbejderne om Lederens 

intentioner med talen. Er ABB's værdier og rettidigt fremmøde noget medarbejderne selv kan 

genkende, og er medarbejderne i salen derfor engagerede som medspillere, eller modtages talen 

derimod som en opsang eller noget, medarbejderne ikke kan identificere sig med, og agerer derfor 

modspillere til taleren og emnet.  Det er også ved denne dimension, at der skal holdes øje med 

eventuelle magtdiskurser.  

Holdning (Enighed og holdningsskifte): Medarbejdernes subjektive holdning til det, vedkommende 

opfatter som ledertalens samlede position, og til talens forskellige delelementer. Der ses på, om 

holdningen er præget af accept eller afvisning, enighed eller uenighed eller en vekselvirkning 

mellem disse holdninger. 
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Handling (handlingsændring): Forstås som et handlingsskifte opstået som konsekvens af viden, 

holdning og adfærd. Får ledertalen en direkte konsekvens på initiativer i dagligdagen, som 

efterfølgende understøtter, at man i ABB-afdelingen mødes til tiden. 

Vi har nu afsluttet gennemgangen af de metoder, vi vil anvende. Næste del af projektet 

omhandler de arbejdsprocesser, der fører os frem til den færdige ledertale. 

Produktion af ledertalen 

Vi vil i del 1 i de kommende afsnit først analysere empirien, der skal danne grundlag for 

afklaringen af den retoriske situation, og herefter følger selve analysen af den retoriske situation. I 

del 2 følger arbejdet med at opbygge, skrive og levere talen, hvor vi tager udgangspunkt i vores 

analyse af den retoriske situation og arbejder efter Ciceros fem forarbejdningsfaser.  

Del 1: Afklaring af den retoriske situation 

Baggrunden for enhver tale er først en grundig forståelse af den retoriske situation, herunder de 

fysiske omstændigheder, hvem er taleren og hvilken ethos bliver han tildelt af publikum, hvem er 

publikum, hvad er formålet med talen og hvad er det retoriske problem (Gabrielsen & 

Christiansen, 2010). 

Analyse af de indledende interview 

For at forstå den retoriske situation har vi først talt med Lederen og efterfølgende interviewet tre 

medarbejdere. I interviewene har medarbejderne kvalificeret Lederens udtalelser om, at der er et 

påtrængende problem med den adfærd, de observerer i forbindelse med afholdelsen af møder i 

afdelingen, de har givet os eksempler på adfærden, og de har givet os deres opfattelse af Lederens 

ethos. De har også peget os i retning af, hvilke emner, der betyder noget for dem, som vi derfor 

kan trække på i vores arbejde med argumenter til talen i inventio. 

Overordnet set er vi kommet frem til fire temaer for uhensigtsmæssig mødeadfærd, der kan 

danne grundlag for ledertalen:  

Deltagere, der kommer for sent til møder: "… folk kommer sådan dumpende, det kan godt være 

lidt frustrerende"(Bilag 8, IP X1, l. 27-29), " … det er irriterende" (Bilag 8.2, IP X3, l. 131). 
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Deltagere, der kommer for sent og afbryder flowet i mødet: "… hvis man er startet op og der lige 

pludselig kommer en ind midt i det hele - jamen det forstyrrer jo mødet, så skal man starte forfra 

med at informere" (Bilag 8.1, IP X2, l. 64 – 66), "… fordi det er så også dem der kommer sidst ind 

der starter med at fyre en vittighed af og lige bruger et minut ekstra på, at nu er de her, typisk" 

(Bilag 8, IP X1, l. 31-34). 

Deltagere, som er uforberedte, hvilket betyder: " så kan man jo faktisk ikke rigtig være med i 

mødet" (Bilag 8.1, IP X2, l.96-105), "nogen gør og nogen gør ikke, der sker ikke noget, når man ikke 

forbereder sig, det er irriterende (Bilag 8.2, IP X3, l. 318-319). 

Mødedeltagere, der besvarer telefonopkald under møder: "det er som om at det ligger som en 

kultur at det må man godt fordi det er jo en kunde der ringer" (Bilag 8.1, IP X2 l. 125-126), "noget 

vigtigt forretningsmæssigt så tager jeg den" (Bilag 8.2, IP X3, l. 162-163).  

Efter at have identificeret de fire temaer, var det tydeligt, at alle tre interviewpersoner var 

irriterede over den uhensigtsmæssige mødeadfærd. 

Vi fravalgte temaet telefonadfærden under møder, primært fordi det viste sig, at der ikke er en 

samlet holdning i ledergruppen til netop dette punkt. Nogle ledere accepterer og tilskynder, at 

medarbejdere besvarer telefonopkald under møder, andre gør ikke. Dermed stod vi tilbage med 

tre temaer. 

Da vi kun kan have et budskab med vores tale, valgte vi at bygge budskabet op om temaet 

Deltagere, der kommer for sent til møder. Med dette tema som det primære problem, ville vi også 

indirekte ramme temaet Deltagere, der kommer for sent og afbryder flowet i mødet, idet flowet i 

møderne ikke vil blive afbrudt, hvis bare medarbejderne kommer til tiden. 

Herudover viste der sig et betydningsfuldt tema om mangel på forståelse for og anerkendelse af 

hinandens arbejde, som knyttede alle tre tilbageværende temaer sammen, og som vi kunne bruge 

i vores valg af argumenter senere: "… når vi står og snakker med produktingeniørerne, så er det 

lige som at snakke med dem ovre på den anden side af vejen, de er lidt fremmede" (Bilag 8,.2 IP 

X3, l. 54-55), "Jeg tror måske også nogle gange, den her, hvad skal man sige, indsigt i hvad de 

andre faktisk reelt går og laver i øjeblikket kunne være en god måde til at …" (Bilag 8, IP X1, l. 203-
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204), "… jeg kan jo mærke på nogen af dem, at de ved slet ikke, hvad jeg laver og går og føler, at 

jeg er fuldstændig overflødig … (Bilag 8.2, IP X3, l. 81-82). 

Interviewene gav os også et billede af Lederens ethos. Han opfattes positivt blandt de tre 

interviewpersoner: "Han har en god empati, han har en god forståelse" (Bilag 8, IP X1, l. 225-226) 

"Han virker til at have styr på tingene, er autoritær" (Bilag 8.1, IP X2, l. 201-202), "Han er 

troværdig, og han holder hvad han lover" (Bilag 8.2, IP X3, l. 269-270). 

Men det er ikke ren ros: "Det er bare som person, så kan han godt være lidt kort for hovedet" 

(Bilag 8.2, IP X3, l. 306-307), "Hans gennemslagskraft kan måske nogle gange være lidt øhh … jeg 

ved ikke, om man skal sige direkte svag, men nogle gange kunne jeg godt ønske, at han … slog lidt 

mere hårdt igennem… " (Bilag 8, IP X1, l. 252-255). 

Med disse analyser klar, kan vi begynde vores analyse af den retoriske situation. 

Den retoriske situation 

Vi vil i de kommende afsnit gennemgå det retoriske problem ved at tydeliggøre årsagen til talen, 

præcisere formålet ved at gøre det klart, hvad vi ønsker at opnå gennem talen, og udpege 

publikum. I vores overvejelser om taleren vil vi inddrage talerens ethos og legitimitet. Under 

begrebet omstændigheder vil vi redegøre for hvor og hvornår, vi vælger at lægge talen. 

Det retoriske problem 

En uhensigtsmæssig mødeadfærd har bredt sig i afdelingen i ABB, hvor nogle medarbejdere 

kommer for sent til møderne i huset. Dette skaber irritation og frustration hos mødelederen og 

kollegerne, som alle føler sig pressede over, at mødet forsinkes, de måske ikke når igennem 

agendaen, og at de måske forsinkes til dagens andre møder og gøremål. 

Da ABB benytter værdiledelse, vurderer vi, at den bedste løsning på problemet er, at en leder 

italesætter det bredt. Ved at påpege denne adfærd på en måde, der løfter problemet til et 

organisatorisk niveau gennem værdierne, bliver problemet gjort tilpas almengyldigt til, at den 

enkelte medarbejder ikke føler sig udstillet, men samtidig giver et lille skub til den enkelte. 
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Formål 

Da de indledende interview viste, at medarbejderne allerede var meget opmærksomme på 

problemet og havde reflekteret over det, ønsker vi med vores tale at opnå forståelse for det 

intenderede budskab: "Vi mødes til tiden, på den måde passer vi på hinanden". Dette formål vil vi 

opnå gennem publikums forståelse af problemets betydning i en større sammenhæng, så der på 

længere sigt motiveres til en adfærdsændring. Grundet tidsbegrænsningen på indeværende 

projekt forventer vi dog ikke at kunne se en decideret handlingsændring. 

Omstændighederne 

Talen holdes i firmaets kantine af Lederen, og talen skal holdes på årets kickoff-møde for 

afdelingen den 27. februar 2018. Kickoff-mødet er et årligt tilbagevendende personalemøde, hvor 

der informeres om status på forretningen og målene for det kommende år, men også en social 

begivenhed med hygge og gensyn. Kickoff-mødet er den mest oplagte mulighed for at have så 

mange af vores publikum til stede som muligt, da de allerede er indkaldt. Alternativt skulle vi have 

arrangeret et særskilt møde kun for, at Lederen kunne levere talen, hvilket ville have været svært 

med kort varsel. Afdelingen består af ca. 50 personer – en blandet skare af teknikere, sælgere, 

telefonsupport, kontorfolk, lagerfolk m.fl. Derudover er en del af dagens formål socialt, hvilket 

skaber en bedre stemning, vi gerne vil trække på. 

Talen er planlagt som det sidste indslag på dagen før middagen, da emnet er meget anderledes 

end de øvrige fakta-tunge oplæg, og fordi vi ønsker tid til spørgsmål og diskussion efter talen. Der 

er dermed også en større chance for, at talen ikke drukner i andre oplæg, og at det vil være et 

velkomment afbræk med et anderledes tema og dermed formoder vi, at det huskes bedre. 

Publikum 

Da vi har fået oplyst af Lederen, at møder i afdelingen primært har deltagelse af teknikere og 

sælgere, vil de være vores publikum, vores forandringsagenter, da de alle er en del af den 

uhensigtsmæssige mødeadfærd eller bliver påvirket af den, uanset om de selv kommer til tiden 

eller ej. Tilhørerne er de øvrige ledere og medarbejdere i afdelingen, som også er til stede.  
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Taleren 

Vi har her at gøre med et problem, der bør italesættes af ledelsen for at løfte problemet væk fra 

det personlige niveau. Der er i afdelingen tre ledere, som kunne holde talen. Af praktiske og 

tidsmæssige årsager er det Lederen, som er en del af mastergruppen, der holder talen. Samtidig 

ser medarbejderne Lederen som en leder, der er forstående, troværdig og også en autoritær 

person, som dermed besidder alle ethos-dyderne og det agency, der skal til for at kunne påvirke 

medarbejderne. 

Med den retoriske situation således afklaret, vil vi gå i gang med del 2: Selve arbejdet med at 

generere og strukturere materialet til ledertalen og dernæst med at skrive, indlære og fremføre 

talen. Vi vil her arbejde efter Ciceros fem forarbejdningsfaser. 

Del 2: Ledertalen 

Talens elementer 

Efter at have analyseret den retoriske situation er vores næste skridt systematisk at fremsøge 

argumenter indenfor givne topoi ved at bruge et topoikatalog, og dernæst udvælge de relevante 

argumenter, eksempler og mulige gendrivelser baseret på udtalelser fra Lederen og 

medarbejderne. 

Inventio 

Med udgangspunkt i Lederens topoikatalog (Pontoppidan & Gabrielsen, 2017), som kan ses 

herunder i figur 3, har vi genereret argumenter inden for de fleste af de temaer, som netop dette 

topoikatalog indeholder.  
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Figur 3 Topoikatalog 

Lederens topoikatalog blev valgt, fordi vi ønsker at adressere den uhensigtsmæssige mødekultur 

ud fra en ledelsesmæssig position. Enkelte temaer blev fravalgt, da de ikke var relevante i 

sammenhængen eller i forvejen var dækket af vores forståelser af temaerne. Samtlige genererede 

argumenter kan ses i Bilag 9.  

Vores udgangspunkt var spørgsmålet: Hvorfor skal vi komme til tiden til møder? Vi har valgt at 

fokusere på de argumenter, der rettede sig mod niveauerne medarbejdere, afdeling og 

organisation, da det var målet med ledertalen at påvirke internt.  

Vi arbejder med eksempler i talen, som bygger arete og eunioa på Lederens ethos, da de 

understreger værdifællesskabet med publikum samt viser hans velvilje.  

Argument 1 "For at leve op til op til ABB's værdier", som vedrører organisationen, afdelingen og 

medarbejderne indenfor temaerne identitet og ansvar. Vi har valgt at tale til den fælles identitet 

gennem ABB's værdier, for at sikre at talen fremmer organisationens langsigtede strategi, da en 

ledertale ikke må modarbejde organisationens kultur (Gabrielsen & Mouton, 2014, s. 147).  

Vi gennemgik ABB's værdigrundlag og fandt værdien "Ownership & Performance", som på 

medarbejderniveauet er omsat til "Jeg støtter mine kolleger ved at hjælpe dem med at levere 
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resultater." (Bilag 1). Dels bygger argumentet yderligere arete og eunoia på Lederens i forvejen 

høje ethos og giver ham en formel legitimitet via organisationens værdier, dels gør vi den retoriske 

ledertale til et strategisk kommunikationsværktøj, der medvirker til at sætte en retning for 

medarbejderne og taler til deres ansvarsfølelse. Dermed mener vi, at vi har fundet den kobling 

mellem den uhensigtsmæssige adfærd og organisationens værdier, som vi ønsker at tage 

udgangspunkt i. 

Vi understøtter argumentet med to eksempler, hvor Lederen tager udgangspunkt i sig selv i det 

ene for at vise, at han ikke anser sig selv for at være anderledes eller bedre end dem. Vi udpensler 

her de to første typer uhensigtsmæssig adfærd: At komme for sent og at forstyrre, når man 

ankommer – men set fra to forskellige synspunkter (Bilag 10): 

Argument 1, eksempel 1: Den, der er der til tiden og ser kollegerne komme for sent osv.  

Argument 1, eksempel 2: Den, der lige skal være færdig med noget og dermed kommer for sent. 

Argument 2 Vi har valgt argumentet "For at anerkende vores kolleger, deres tid og deres arbejde", 

som vedrører organisationen, afdelingen og medarbejderne indenfor temaerne trivsel og 

samarbejde. Valget er baseret på de indledende interview, hvor det var tydeligt, at den 

uhensigtsmæssige mødeadfærd var irriterende og blev opfattet som manglende anerkendelse. 

Argumentet om anerkendelse kan bruges til at tale om den samlede uhensigtsmæssige 

mødeadfærd, som vi gerne vil påvirke medarbejdernes forståelse af, og det bygger sammen med 

eksemplerne yderligere arete og eunoia på Lederens ethos. Det første eksempel skal udfolde, 

hvad vi mener med anerkendelse, og hvordan man kan vise sine kolleger den, og det sidste 

eksempel skal udpensle den sidste type mødeadfærd: At møde uforberedt: 

Argument 2, eksempel 1: Den, der er parat til tiden med kaffen klar og dermed viser anerkendelse. 

Argument 2, eksempel 2: Den, der ikke er forberedt, og dermed ikke viser anerkendelse.  

Gendrivelsen Vi forventede, at publikum ville tvivle på problemets omfang og at de ville tænke, at 

det måske kun var Lederen, der var generet af den uhensigtsmæssige mødeadfærd. Derfor 

byggede vi en gendrivelse op om dette modargument. For at give Lederen legitimitet og styrke 

hans fronesis valgte vi at benytte udtalelser fra de indledende interview om, hvordan det påvirker 
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medarbejderne, når kolleger kommer sent, forstyrrer ved ankomsten eller møder uforberedte op i 

gendrivelsens eksempel 1. 

Hermed er Inventio-fasen gennemført og vi har udvalgt de elementer, vi vil bruge i talen. Herefter 

fremstår der en række forskellige muligheder for at strukturere et taleskelet baseret på vores 

udvalgte elementer. 

Dispositio 

Vi valgte at fokusere på at opbygge et taleskelet med en indledning, der tager udgangspunkt i 

ABB's værdier. En medvirkende årsag til dette valg er den retoriske situation for talen. Ledertalen 

skal afholdes i forbindelse med det kick off-møde, hvor afdelingens målsætninger for 2018 er 

blevet præsenteret, og publikum må derfor antages at være i et mindset, hvor henvisninger til 

noget større end den enkelte medarbejder er mere til stede. Ved at basere indledningen på ABB's 

værdier fik vi mulighed for at sætte en værdiramme for talen samt at give Lederen legitimitet og 

rygdækning til at bringe emnet på banen. Samtidig valgte vi en taleopbygning, hvor vi starter med 

værdigrundlaget, snævrer ind til den enkelte medarbejder gennem talens argumenter og 

eksempler, og binder dem til værdierne igen i opsummeringen (Bilag 10). 

Da vi er startet med ABB's værdier i indledningen, er argument 1 (værdierne) oplagt at lægge i 

forlængelse heraf. Med eksemplerne starter en indsnævring fra organisationsniveau til den 

enkelte medarbejder. Først neutralt med medarbejderen, der kommer til tiden og observerer 

adfærden hos dem, der kommer for sent og forstyrrer mødestarten, så vi får introduceret 

adfærden. Dernæst medarbejderen, eksemplificeret ved Lederen selv, som kommer for sent og 

udfører adfærden. 

Gendrivelsen og dens eksempel følger herefter, da det første argument nok har vækket tvivlen og 

modargumentationen hos publikum allerede, og vi derfor har brug for at fremhæve Lederens 

legitimitet.  

Dernæst lægger vi argument 2 (anerkendelsen) lige inden opsummeringen, da det oftest er det 

sidste argument, der huskes bedst (Gabrielsen og Christiansen, 2010, s. 135), og da det at dømme 

efter de indledende interview er det, der er mest relevant og betydningsfuldt for publikum. I 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

47 
 

eksempel 3.1 eksemplificerer vi den gode mødestart, hvor vi i eksempel 3.2 viser den uforberedte 

medarbejder. 

Opsummeringen samler op på talen, bruger det positive eksempel på den gode mødestart og 

vender tilbage til værdierne for at runde talen af i en positiv tone. 

Elocutio 

I Elocutio skrives talen, hvorfor vi gennemgår den færdige tale i denne del. Det er her, vi vælger 

stemningen i talen, den overordnede appelform, skriver indledningen, afslutningen og 

metakommunikation og bruger stilfigurer som for eksempel gentagelse, tretrinsraketter og 

retoriske spørgsmål, når vi også sætter ord på argumenterne, eksemplerne og gendrivelsen. Alt 

sammen i et sprog, som falder Lederen naturligt. 

Som overordnet appelform for hele talen har vi valgt pathos, da vi ved at vække deres følelser 

ønsker at skabe en forståelse for problemet (og for deres egen rolle) hos medarbejderne, som vi 

ikke ville kunne opnå med logos. Derudover passer appelformen godt til argumenterne og til 

Lederens ethos, som vi har udledt af de indledende interview. 

Indledningen 

Begynd med et spørgsmål (Stahlschmidt, 2005, s. 107). Det ligger så dybt i os, at der efter et 

spørgsmål kommer et svar. Det stimulerer både publikums og talerens hjerne til selv at begynde at 

skabe et svar. Vores ledertale indledes med spørgsmålet: "Hva´ hvor ska´ vi hen du?" (Bilag 11, l. 4) 

fra skærmtrolden Hugo, som en metafor for den rejse, taleren og publikum er på sammen. Dette 

spørgsmål har Lederen brugt i invitationen til mødet og i løbet af dagen, og det har angivet dagens 

tema, som er virksomhedens strategiske retning i 2018 og benyttes nu til at trække en tråd fra 

dagens initiativer til ledertalen. 

Publikum er gennem dagen blevet præsenteret for afdelingens særdeles gode resultater, og ved at 

benytte antitesen "men selv om vi har travlt, skal vi huske at passe på hinanden", fører vi 

publikum fra tal og fakta til værdier. 
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Herfra vil vi tale ind i pathos med begrundelsen for, hvorfor ABB anvender værdier, og derfor 

gentages og foldes begrundelsen ud ved hjælp af en tretrinsraket (Gabrielsen & Christiansen, 

2010, s. 158): 

For det første – fordi vi ønsker færre stive og firkantede regler 

For det andet – fordi vi gerne vil signalere, hvad vi forventer af jer  

For det tredje – fordi vi gerne vil sikre en god trivsel (Bilag 11, l. 8-10) 

Vi sætter dernæst rammen for talen ved at nævne værdien Vi hjælper og støtter hinanden, som vi 

ønsker at publikum skal forbinde problemet med. Lederen viser så sin velvilje overfor publikum 

ved endnu en gang at fortolke den med sine egne ord - Vi passer på hinanden. 

Vi benytter retoriske spørgsmål flere steder i talen, ofte i metateksterne, hvor de aktiverer 

publikum og fungerer som en lettere måde for Lederen at huske det næste i talen, hvorfor de også 

vil stå på hans talekort. Et eksempel på dette er sætningen: "Men arbejder vi så efter dette 

værdisæt?"(Bilag 11, l. 13), som markerer overgangen fra indledningen til argument 1. 

Argument 1 

Her konkretiserer vi problemet, vi gerne vil tale om - de er blevet mindre gode til at holde møder i 

afdelingen. Da Lederen er en del af organisationen og derfor også er en del af problemet, giver det 

os mulighed for at benytte os af en tragtmodel ved at bruge Lederen selv i eksemplerne, som skal 

synliggøre den uhensigtsmæssige adfærd, og som er inspireret af udtalelser fra deltagerne i de 

indledende interview. Vi starter derfor i eksempel 1.1 med at tale generelt:  "De fleste af jer har 

sikkert oplevet det" (Bilag 11, l. 18) og benytter en anafor i opremsningen "nogen er kommet, 

andre ikke – nogen hyggesludrer, andre henter kaffe – nogen kigger på telefonen, andre ordner 

mails på PC'en" (Bilag 11, l. 20-22). 

Med metateksten "Modsat kender jeg jo godt selv følelsen af liiige at være midt i noget" (Bilag 11, 

l. 23) trækker vi Lederen ind i eksempel 1.2 og zoomer ind. "Jeg er inviteret til et møde kl. 9 og 

klokken er lige blevet hel, men jeg vil gerne lige afslutte det, jeg sidder med, så jeg holder øje med 

de andre mødedeltagere" (Bilag 11, l. 24-26). Ved at sætte Lederen i spil undgår vi at støde nogen, 

og samtidigt forventer vi, at publikum kan genkende denne adfærd og deres følelser vækkes. 
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Gendrivelse 

Med metateksten "Nu sidder I sikkert og tænker ... Er det kun er mig, der synes, at det er et 

problem?" (Bilag 11, l. 24-26) serverer vi Lederen med et retorisk spørgsmål muligheden for at 

komme med vores planlagte gendrivelse: "Nej, desværre ikke. Vi har interviewet nogle af jer, og 

alle pegede på, at den måde vi holder møder på, er en af udfordringer"(Bilag 11, l 37-38). Vi 

vælger her at understøtte Lederens gendrivelse med udsagn fra de indledende interview i 

eksempel 2.1. 

Argument 2 

Det retoriske spørgsmål "Men hvad har alle de udsagn med værdierne at gøre?" benyttes til at 

føre publikum fra gendrivelsen tilbage til værdierne. Med argument 2 ønsker vi at udfolde 

anerkendelsen vha. ABB's værdi: "Vi ønsker jo alle at blive anerkendt. Ønsker at vide, at det, vi 

laver, betragtes som værdifuldt. At vores kolleger signalerer, at de respekterer vores arbejde og 

støtter og hjælper os" (Bilag 11, l. 43-45). Dette for at vise eunoia og for at sikre, at publikum 

forstår, hvad vi mener med anerkendelse. For at give konkrete anvisninger til, hvordan de kan vise 

anerkendelse af deres kolleger, har vi forberedt eksempel 3.1 med to tretrinsraketter: "Det kan du 

for eksempel gøre ved at have kaffen skænket, sidde klar kl. 9 og være forberedt til mødet. Sådan 

anerkender du dine kolleger, deres tid og deres arbejde" (Bilag 11, l. 46-47). 

I eksempel 3.2 zoomer vi igen ind og sætter Lederen i spil, mens vi maler et billede af den 

uforberedte mødedeltager:" "Har vi en agenda?" Samtidig med jeg tænkte: "Bare der ikke var 

noget jeg skulle have haft klar, for den fik jeg ikke lige læst" "(Bilag 11, l. 51-52). Her slutter vi af 

med to retoriske spørgsmål, som skal få publikum til at tænke over deres egen rolle: "Er det at 

anerkende jer? Nej, vel?" (Bilag 11, l. 52). 

Opsummering 

"Så hvordan gør vi det bedre?"  (Bilag 11, l. 53). Med denne metatekst og retoriske spørgsmål 

bringes Lederen til opsummeringen, hvor vi kommer med endnu et eksempel på den gode 

mødestart med Lederen som foregangsmand. Opsummeringen afsluttes med en tretrinsraket med 

opremsning af, hvordan vi lever op til værdierne: "Vi hjælper hinanden, vi støtter hinanden, vi 

anerkender hinanden" (Bilag 11, l. 51-52). 
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Soundbite 

Da Lederen ønsker at forankre budskabet om at møde til tiden, valgte vi at udarbejde et 

soundbite, som skulle forlænge talens levetid. Soundbitet skulle indeholde både en anvisning og 

en begrundelse og kunne bruges i forskellige varianter i kommende mikrotaler. Vi valgte at 

indarbejde værdien med Lederens ord, da dette var rammen for talen - "vi passer på hinanden". 

Da substantivet møde for mange mennesker har en negativ medbetydning, valgte vi at bruge det 

som verbum. For at skabe en positiv følelse omkring at mødes, gjorde vi ordet aktivt ved at sige: 

"Vi mødes til tiden". 

Det samlede resultat blev: Vi mødes til tiden, på den måde passer vi på hinanden. 

Soundbitet indlejrede vi i talen efter eksempel 3.1 og sidst i opsummeringen. Dermed var Lederen 

klar til indlæringen af den endelige tale. 

Memoria 

Memoria beskriver arbejdet med at lære talen udenad, få den ind under huden. At finde ud af, 

hvor der skal lægges tryk og pauser, og hvordan mimik og gestik bruges bedst muligt. Dette vil vi 

vise ved at trække på elementer fra Lederens logbog (Bilag 12) og tage eksempler ind fra talen 

(Bilag 11). 

Hvis der er et sted, man kan falde igennem som leder, så er det på talerstolen (Gabrielsen & 

Møller, 2014, s. 81). Derfor skal talen forberedes ved at øve den igen og igen. Selvom det kan virke 

lidt kunstigt at stå alene i et rum og tale højt, så er det at øve talen, en vigtig del af forberedelsen 

(Stahlschmidt, 2005, s. 179). Som en del af forberedelsen er der gode erfaringer med at indkalde 

en gruppe af fortrolige, men kritiske personer (Stahlschmidt, 2005, s. 176). I vores tilfælde mødtes 

mastergruppen og agerede publikum for at hjælpe med at rette talen og fremførelsen til. Lederen 

kunne have øvet talen selv, men så havde vi ikke fundet frem til de vigtige ændringer, som blev 

resultatet af træningen. For talen mestrede Lederen til perfektion ved oplæsning for sig selv, men 

ved fremførelsen for gruppen gik Lederen ofte i stå, pga. ord og formuleringer, som ikke var 

naturlige for ham. Sammen fik vi justeret ordvalget og omskrevet dele af indledningen, for dermed 

at komme stærkt fra start. For inden for de første 30 sekunder dannes et relativt blivende indtryk 

af, hvilken tale vi er en del af (Gabrielsen & Møller, 2014, s. 84).  
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Talen blev udskrevet i A5-talekort, for at Lederen havde noget at støtte sig til. Derfor blev 

metateksten markeret og sat i sidste linje på hvert A5-talekort og brugt som stikordsmanuskript. 

Dette stikordsmanuskript kan laves som stikord eller som i vores tilfælde spørgsmål. Ulempen ved 

et enkelt stikord er, at det ikke på samme vis bringer taleren videre som et stikordsmanuskript 

formuleret som retoriske spørgsmål, da det retoriske spørgsmål hjælper taleren videre, ved 

simpelthen at besvare spørgsmålet - kaldet spørgsmålsmetoden (Stahlschmidt, 2005, s. 175). 

• Og hvad mener jeg så med det? (Bilag 11, l. 17) 

• Nu sidder I sikkert og tænker... At det kun er mig, der synes, at det er et problem? (Bilag 

11, l. 35-36) 

• Så hvordan gør vi det bedre? (Bilag 11 l. 53) 

Disse ændringer var hjælp til ikke at gå i stå undervejs, men opremsningen drillede stadig, når 

talen blev øvet. Bliver en formulering eller opremsning ved at drille så spørg om det kan skæres 

væk? Det kunne det ikke i denne tale, så de tre begrundelser måtte øves ekstra meget: Fordi vi 

ønsker færre stive regler, fordi vi gerne vil signalere, hvad vi forventer af jer og fordi vi gerne vil 

sikre en god trivsel. Undervejs blev "vi ønsker færre stive regler" justeret til "vi ønsker færre stive 

og firkantede regler" (Bilag 11, l. 8). Af uforklarlige årsager faldt sætningen Lederen mere naturlig 

med denne mindre udvidelse. 

Nu var talen på plads, og blev indtalt på telefonen, således at den kunne høres og øves i bilen et 

par gange og eventuelle "mislyde" kunne rettes, inden den skulle fremføres aftenen efter for 

Lederens familie, som gerne ville lægge øjne og ører til en generalprøve, så de som kritiske 

førstegangstilhørere kunne afsløre, hvor der var svagheder i præsentationen (Stahlschmidt, 2005, 

s. 176; Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 170).  

Feedbacken var (Bilag 12, l. 5-10):  

• Budskabet og begrundelsen blev forstået  

• Vis mere følelse, særlig når du siger: det er irriterende... det er frustrerende 

• Vær mere frisk i stemmen til sidst når du kommer med løsningen. Vis, du tror på det! 

• Gode pauser 
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• Du plejer at klippe endelserne af, når du bliver nervøs, det gjorde du ikke i aften, du talte 

tydeligt.  

Med denne tilbagemelding kunne talens fremførelse øves en sidste gang inden personalemødet 

dagen efter. 

Actio 

Actio er den fysiske fremførelse af talen. Vi vil gennemgå Lederens levering af talen og stemningen 

i rummet. Dette vil vi gøre med basis i en videooptagelse af talen samt Lederens logbog. 

Forberedelserne 

Flere psykologiske eksperimenter, viser at kun 7% af en tale udgøres af det man faktisk siger, 

resten udgøres af stemme og kropssprog (Gabrielsen & Møller, 2014, s. 164). Om fordelingen er 

præcis sådan, er ikke så vigtigt. Det vigtige er at være opmærksom på, at fremførelsen skal være i 

overensstemmelse med talen. Mimik, gestik, tempo, tryk, pauser og fremtoning skal afspejle 

budskab og situation, netop fordi modtageren opfanger meget mere end det talte ord. Så for at 

fremtoning ikke forstyrrede modtagelsen i en talesituation, hvor alle afdelinger var indkaldt til et 

af årets største møder, iklædte Lederen sig passende tøj til lejligheden. Som taler må man være 

tro mod den relation, man har til publikum (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 184), hvorfor 

påklædningen også er en vigtig ting at tænke over. 

Fremførelsen 

Talekortene tog Lederen med som støtte ved selve talen, dog gjorde han det, at han havde dem i 

venstre hånd, med hånden vendt mod ryggen, for at kunne bruge sin primære hånd, den højre, til 

at bidrage til kommunikationen vha. gestik, for eksempel til at understrege talens første afsnit, 

hvor tretrinsraketten for det første, for det andet og for det tredje benyttes.  

Lederen havde brug for talekortene som tryghedsskabende element, da han var meget nervøs. For 

det første fordi talen blev filmet og gav Lederen en fornemmelse af, at alle kollegerne vidste, at 

talen ikke bare var en tale, men en masterprojekttale. For det andet fordi talen denne gang ville 

blive gennemgået af gruppen, hvilket gjorde, at Lederen ikke, som han plejede, kunne sige til sig 

selv, at det ikke gjorde noget, hvis noget blev glemt eller formuleret anderledes, hvis bare 
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budskabet blev fastholdt, for publikum ved jo ikke, om der er glemt eller udeladt noget. At holde 

pauser og det at få alle med er vigtigt, hvorfor Lederen lagde ud med, i stilhed at kigge rundt i 

salen og søge øjenkontakt med publikum, inden han gik i gang med det retoriske spørgsmål, som 

havde formet dagen: "Hva', hvor ska' vi hen du?" (Bilag 11, l. 4). 

Således godt fra start begrundes, hvorfor ABB anvender værdier, og ved opsummering af de tre 

grunde træder han ud af sin base, lidt frem mod publikum og benytter faste og rolige fagter, 

hvilket er med til at understrege engagement og autoritet (Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 

173). Herefter holdt han en tænkepause, hvilket gav publikum mulighed for at tænke på det, der 

lige var blevet fortalt dem (Stahlschmidt, 2005, s. 197). 

Efter de retoriske spørgsmål i metateksterne "Men arbejder vi så efter dette værdisæt?" (Bilag 11, 

l. 13) og "Og hvad mener jeg så med det?" (Bilag 11, l. 17) indlagde Lederen igen små pauser, som 

kan være med til at forstærke spændingen, når der har været stillet et spørgsmål. Herefter kom 

eksemplerne på banen, hvor Lederen selv blev sat i spil. 

"Så jeg holder øje med de andre mødedeltagere. Er de gået ind? "(Bilag 11, l. 25). Beskrivelsen af 

adfærden, blev understreget af mimik og gestik. "En kollega går forbi: "Er der ikke møde nu?" 

(Bilag 11, l. 27), denne sætning forstærkes ved, at Lederen viser overraskelse og undren. Dette for 

at skabe den aktuelle stemning, og på denne måde få publikum til at opleve og føle situationen. 

(Gabrielsen & Christiansen, 2010, s. 179). 

"Nu sidder I sikkert og tænker... At det kun er mig, der synes, at det er et problem?" (Bilag 11, l. 

35-36). Her trædes frem, og gendrivelsen bruges: "Nej, desværre ikke" (Bilag 11, l. 37), håndens 

fakter benyttes til at understrege opremsningen af udsagnene:  "Det er irriterende ... Det er 

frustrerende ... Det er en skidt start på et møde ..." (Bilag 11, l. 40-41). Her bruges både scenen 

ved at gå frem og gestik med fagter for at markere budskabet om, at alle interviewede pegede på 

mødeafholdelse som en udfordring, og for på denne måde inddrage publikum. 

"Så hvordan gør vi det bedre?" (Bilag 11, l. 53), her går Lederen lidt frem mod publikum og 

italesætter det gode mødeeksempel, inden han løfter hånden og siger tretrinsraketten: 

• "Vi hjælper hinanden 

• Vi støtter hinanden 
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• Vi anerkender hinanden" (Bilag 11, l. 60-62) 

Ofte er tretrinsraketskabelonen en god måde at slå pointen fast (Madsen, 2010, s. 116). 

For så efterfølgende at trække sig et skridt tilbage til sin base og lukke talen med talens soundbite, 

som gerne skal huskes og genkendes ved efterfølgende mikrotaler: "Og sidst men ikke mindst: Vi 

mødes til tiden, på den måde passer vi på hinanden" (Bilag 11, l. 63). 

Vi har nu været ledertalen igennem og vil i næste afsnit vise, hvordan vi har brugt mikrotaler til at 

forankre budskabet i ledertalen. 

Mikrotaler 

Da gentagelse fremmer forståelsen, bruger vi tre anledninger i organisationens hverdag, hvor 

vores publikum mødes, til at lade Lederen holde mikrotaler. I mikrotalerne gentager han 

budskabet - og især den første del af soundbitet "Vi mødes til tiden" er let at indarbejde i de 

sammenhænge. I et enkelt tilfælde udfolder Lederen begrundelsen for, hvorfor de mødes til tiden, 

og hvad han selv vil gøre for at gå forrest – slutte sine møder fem-ti minutter før tid, så alle kan nå 

videre (Bilag 13). 

I del 2 har vi med baggrund i analysen af den retoriske situation gennemgået arbejdet med de fem 

forarbejdningsfaser og leveret ledertalen og de tre mikrotaler. Nu vil vi se på, hvordan talerne er 

blevet modtaget af vores publikum. 

 Receptionsanalyse 

I det følgende gennemgår vi den umiddelbare modtagelse af talen dels på dagen, hvor den blev 

afholdt, dels de følgende tre uger baseret på Lederens observationer (Bilag 12). På baggrund af 

fokusgruppeinterviewet (Bilag 14), der blev gennemført tre uger efter talen, gennemfører vi en 

receptionsanalyse. Den analyse skal vise, hvordan ledertalen og mikrotalerne blev modtaget, 

fortolket og forstået af medarbejderne i ABB-afdelingen. 

Reaktioner på talen  

Herunder vil vi analysere på, hvordan reaktionerne var umiddelbart efter talen og i ugerne efter, 

hvor der også blev holdt mikrotaler. 
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Reaktioner på selve dagen 

Under talen var der opmærksom tavshed, men den blev glædeligt afbrudt af en vældig spørge- og 

kommentarlyst umiddelbart efter talen. Den første kommentar fra salen var kritisk: "Er det et 

generelt problem med møderne, eller er det bare noget du synes?"(Bilag 12, l. 13). Som svar 

brugte Lederen gendrivelsen fra talen og kunne derved bevare overblikket, og samtidig udnytte 

muligheden for endnu en gentagelse. "Undervejs sagde jeg jo, vi har interviewet en del af jer, og 

alle pegede på, at det var et problem"(Bilag 12, l. 14-15).  

Efterfølgende spørger flere medarbejdere ind til det, Lederen har sagt i talen, og bruger de ord, 

der er brugt i argumentationen, "de booker møder klods op af hinanden. Så det er også mangel på 

respekt eller ligegyldighed" (Bilag 12, l. 23-24). Hvilket tyder på, at de har hørt efter, hvad Lederen 

har sagt i talen, og samtidig giver det Lederen mulighed for at gentage nogle af talens pointer: 

"hvis du har booket os til et møde. Så er det faktisk manglende anerkendelse af dig, din tid og det 

arbejde du har lagt i mødet, hvis ikke jeg gider komme til tiden" (Bilag 12, l. 30-31). 

Til sidst er der flere fra salen, der byder ind med løsningsforslag og en mindre dialog kører, hvortil 

Lederen afslutter: "Nu er ingeniørerne i gang med at finde løsninger" (Bilag 12, l. 44), og alle i 

salen griner. 

Reaktioner på talen og mikrotalerne efterfølgende 

I ugerne efter talerne, hvor Lederen har ført logbog og holdt mikrotaler, ser vi også en tendens til, 

at medarbejderne har taget talens budskab til sig. En af frontmedarbejderne siger til en sælger: 

Hvor er det pudsigt, den mødekultur har foregået længe og er kun blevet værre og værre. 

Det er første gang det er blevet italesat, så konkret og præcist.  Det vil jeg i hvert fald gerne 

støtte (Lederen) i at få ændret (Bilag 12, l. 65-67).  

Her ser vi, at det ikke kun er publikum, der har reageret på talens budskab, men også tilhørerne 

har fanget budskabet og reagerer på det. En af medarbejderne har tolket budskabet meget 

bogstaveligt, som en af de andre ledere udtaler: "Da jeg kom ind havde X skrevet på tavlen hvilket 

tidspunkt kollegerne var ankommet på". Dette ser vi som en form for kontrol, hvilket ikke er i 

overensstemmelse med det italesatte værdisæt og talens ånd. 
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Opsamling: Det tyder på, at medarbejderne har taget budskabet til sig om end tolket det på lidt 

forskellige måder. Vi er dog klar over at dette er ledernes blik på reaktionerne, da det er dem, der 

har observeret. Nedenfor vil vi se på, hvordan medarbejderne i fokusgruppeinterviewet har 

modtaget, forstået og fortolket budskabet i Ledertalen. 

Receptionsanalyse  

I denne del arbejder vi med fokusgruppeinterviewet. Med afsæt i Schrøders multidimensionale 

model vil vi analysere medarbejdernes samlede reception af ledertalen og efterfølgende 

mikrotaler, som har været afholdt over en periode på tre uger. Dimensionerne motivation, 

forståelse, holdning, handling og konstruktionsbevidsthed vil vi uddybe undervejs. 

Motivation 

Motivationsdimensionen handler om relevans-relationen og kan bedst udtrykkes gennem 

begreber som interesse og erindring. Vi vælger at bruge dimensionen til at vise, hvor motiverede 

og engagerede deltagerne var for talens budskab. Motivation blandt medarbejdere er et centralt 

element i ledelseskommunikationen, da det ifølge Jensen og Ulleberg er en forudsætning for 

medarbejdernes accept (2012, s. 57). 

Deltagerne virker meget motiverede i forhold til talens budskab. De fleste deltagere giver gennem 

interviewet udtryk for, at de anser problemet med møderne som relevant og noget, der optager 

dem til daglig. Eksempelvis siger IP3 under den indledende ordøvelse: "Og så har jeg valgt enig for 

hans budskab det var jeg i bund og grund enig i. Der er ikke noget værre end de her mødekulturer 

…" (Bilag 14, l. 24 - 25).  IP 4 bakker senere op om dette: "… at det er meget vigtigt for afdelingen 

at vi ligesom får det italesat fordi der er rigtig mange gange at der har været problemer med at 

møde til tiden" (Bilag 14, l. 113). 

Flere af deltagerne fremhæver det positive i, at talen har medvirket til at skabe dialog omkring det 

at komme for sent til møder. IP 4 udtrykker det således: "Jeg føler bare at det der er fedt i den 

dialog der så kommer" (Bilag 14, l. 67). I det hele taget bekræfter stort set alle deltagere, at talen 

har skabt interesse og mulighed for at tale om det emne, som mange medarbejdere har følt, at 

der var behov for at italesætte. Deltagerne oplever talens budskab som meget relevant og 

interessant. Talens eksempler beskriver situationer, som deltagerne kan genkende sig selv i, 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

57 
 

hvilket skaber genkendelse og identifikation. Udsagnene viser for os, at deltagerne har været 

utilfredse med den måde, møderne har været afviklet på, og at de er tilfredse med, at dette 

problem nu kommer frem i lyset, så det bliver legitimt at tale om. Dermed inddrager ledertalen 

publikum og bidrager til at skabe motivation. 

Talen fremstår meget tydelig i deltagernes erindring, og gennem interviewet beskriver deltagerne, 

hvordan de husker talen på en helt anden måde, end de øvrige taler. IP6 udtaler: "Nu spørger jeg 

så lidt frækt: Hvor mange af jer kan huske hvad x han sagde. (Flere griner) … For I kan alle sammen 

huske (Lederen)s tale fordi det var noget andet som var relevant lad os kalde det det." (Bilag 14, l. 

414). Dette udsagn støttes af de øvrige deltagere ved eksempelvis en kommentar, som IP3 

kommer med: "Jeg kan ikke engang huske hvad (leder x) sagde i de der femten minutter" (Bilag 14, 

l. 422). Eller IP1: "men det som (Lederen) fortæller om det er noget der rammer os og derfor kan 

vi huske det" (Bilag 14, l. 437). Dermed ser deltagerne talen som relevant og anderledes end de 

sædvanlige ledertaler. 

Derudover gengiver deltagerne mange af ordene fra talen. Fx bliver ordene respekt, anerkende og 

hjælpe brugt undervejs i interviewet af deltagerne. Som IP1 siger: "… det er også en måde at 

anerkende sin respekt for sine kollegaer på at man møder til tiden…" (Bilag 14, l. 10-11). Det viser, 

at deltagerne erindrer ord fra talen meget præcist. 

Opsamling: Deltagerne er meget engagerede og motiverede i forhold til talens budskab. Selve 

ordøvelsen ender med, at de hurtigt vælger de fælles ord præcis og ærlig til at beskrive, hvad de 

fik ud af talen. Deres begrundelser viser et positivt billede af talen, hvor de både ser budskabet 

som klart og oprigtigt. De erindrer ord fra talen meget præcist, og de genkender mange af de 

nævnte situationer både på det generelle og personlige plan, hvilket bidrager til deres motivation 

for talens budskab. Dermed er der skabt basis for, at deltagerne støtter op om Lederens budskab, 

hvilket som tidligere nævnt er en vigtig forudsætning for, at ledelseskommunikationen kan 

fungere. 

Forståelse  

I denne dimension analyserer vi, hvordan deltagerne forstår ledertalens enkeltdele. Hører 

deltagerne kun "Kom til tiden", eller hører de også den bagvedliggende værdisnak, og hvilken 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

58 
 

mening danner de sig af talen? Herunder vil vi også undersøge i hvor høj grad, forståelsen er i 

overensstemmelse med eller afviger fra talens intenderede budskab. 

Hvordan forstår deltagerne det intenderede budskab 

Det intenderede budskab indeholder både en anvisning og begrundelse: Vi mødes til tiden, på den 

måde passer vi på hinanden. Dette er også vores soundbite. 

Deltagerne vil kunne forstå hele det intenderede budskab eller kun dele af det; eksempelvis 

anvisningen "Kom til tiden til møderne", hvilket vi ser, at IP6 gør: "Jeg skal bare have at vide kom 

til tiden. Jeg behøver ikke alt det andet (Bilag 14, l. 80).  De øvrige deltagere har derudover også 

forstået den del af budskabet, der indeholder begrundelsen, og dermed det intenderede budskab i 

sin helhed. 

Som IP4 siger: ”... det der er fedt… når man bygger sådan en del op, det kan godt være at man 

fanger det i første seance, men selve dialogen var jo bygget over sådan en, så man fik alle med…” 

(Bilag 14, l. 67-72). Her viser IP4 også forståelse for formålet med nogle af enkeltdelene i talen; at 

gøre budskabet nærværende og overbevisende for så mange som muligt. 

I slutningen af interviewet, efter at have drøftet talens indhold og alle dermed har haft mulighed 

for at præge hinandens forståelser, bliver deltagerne bedt om at opsummere talen i en sætning. 

IP6 har ikke flyttet sig og forstår stadig kun budskabets anvisning, hvorimod de øvrige svar bliver 

koblet til mere end bare at komme til tiden. Der bliver bl.a. nævnt ”Støt hinanden og kom til 

tiden”, ”vis respekt for hinanden… og det er også kom til tiden” (Bilag 14, l. 891; l. 901) Svarene 

indikerer, at de har forstået argumenterne og kobler dem til anvisningen i budskabet om at 

komme til tiden. Som IP2 udtrykker det: ”For hvis det bare stod alene så ville det være svært at 

forstå” (Bilag 14, l. 905). Dermed tolker vi, at flertallet af deltagerne har forstået det intenderede 

budskab i sin helhed. Da det intenderede budskab også er vores soundbite, viser det os, at de 

husker det, men at de bytter rundt på begrundelsen og anvisningen. Dette kan tolkes som, at de 

ser begrundelsen som det vigtigste. 

Hvordan forstår deltagerne ledertalens retoriske elementer?  

Indledningen tager udgangspunkt i ABB's brug af værdibaseret ledelse og begrunder, hvorfor 

virksomheden har valgt den ledelsesform. Dette formoder vi at deltagerne har forstået, idet de 
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henviser til værdierne, selvom de ikke husker dem ordret. En enkelt opfordrer dog til, at Lederen 

handler på en måde, der er i direkte modsætning til det, som Lederen siger i indledningen, da IP6 

siger "Jeg skal bare have at vide kom til tiden. Jeg behøver ikke alt det andet" (bilag 14, l. 80). 

Dette kan tolkes som et udtryk for, at IP6 ikke har forstået, at ABB netop ikke ønsker den form for 

stive og firkantede regler.  

Det første argument skal, i direkte forlængelse af indledningen, koble ABB's værdier sammen med 

måden at afholde møder på. IP4 har i ordøvelsen valgt ordet ansvarlighed "... for jeg synes jo at vi 

skulle tage hånd om hinanden … at denne her ansvarlighed … hjælpe hinanden …" (Bilag 14, l.35-

36), hvilket viser, at han har forstået argumentet - ikke at han direkte refererer til ABB's værdier, 

men omskrevet med egne ord.   

Eksempel 1.2 med mødedeltageren, der sidder og venter til de andre er gået ind, er meget 

detaljeret beskrevet. Stort set alle deltagere forstår eksemplet, hvor Lederen bruger sig selv, og 

henviser til det. IP3 refererer under interviewet eksemplet med ordene: 

… sidde og vente på … Han ved hvem den sidste person der sidder … og når den sidste så er 

gået forbi ... så kan han så rejse sig. Så kan han gå ud og tage sin kaffe og så kan han gå ind 

ikk´ (Bilag 14, l. 256-257).  

 Dette tolker vi som udtryk for, at de forstår eksemplet i talen på den måde, eksemplet var tænkt 

og dermed i overensstemmelse med talens budskab. 

Det andet argument, anerkendelse af hinandens arbejde, kobler flere af deltagerne til budskabet 

som intenderet, da argumentet blev valgt til talen. IP1 siger det meget præcist i ordøvelsen: "… 

har jeg valgt anerkende og det har jeg gjort fordi at det også er en måde at anerkende sine 

kollegaer på at møde til tiden" (Bilag 14, l. 8-9). At han, tre uger efter talen blev holdt, gengiver det 

så præcist, tolker vi som, at argumentet er forstået. 

Generelt viser deltagerne forståelse for argumentet. IP4 vælger ansvarlighed i ordøvelsen og siger 

bl.a.: "… vi ligesom skulle vise respekten til hinanden og være ansvarlige overfor hinanden og 

respektere hinanden i forhold til at møde til tiden" (Bilag 14, l. 37-38). Der viser han, ved at sige 

det med egne ord, en forståelse for argumentet.  
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Opsamling: Ud fra ovenstående udleder vi, at talens budskab i sin helhed er forstået af flertallet. 

Der er en høj grad af forståelse af de anvendte ord og flere af deltagerne giver også udtryk for, at 

de forstår intentionen bag ordene. I forhold til argumenterne i talen tolker vi dem som forstået af 

alle deltagerne, og de kobler dem direkte til budskabet. I forhold til eksemplerne har det 

betydning, om Lederen bruger sig selv ind i eksemplerne. De eksempler, hvor han bruger sig selv, 

har deltagerne en større forståelse for, og de omtaler dem oftere. 

Holdning 

I denne dimension analyserer vi, hvad deltagernes holdning er til talens budskab, og om de er 

enige i Lederens budskab. 

Hvordan er deltagernes holdning til budskabet 

Alle deltagerne er enige i budskabet i talen. En synes ikke om den dårlige mødekultur, der er i 

afdelingen, en synes budskabet var anerkendende og en synes det var et budskab der signalerede 

at det er vigtigt at tage hånd om hinanden og respektere hinanden. Det var kun IP6, der, selv om 

han hurtigt fangede budskabet, ytrede at talen var kedelig og unødvendig "Ja det var kedeligt og 

ligegyldigt (spredt latter) jamen det var opfattelsen. Jeg fangede budskabet og det var det" (Bilag 

14, l. 54-55). IP6 udtaler selv i interviewet at han er en meget firkantet person der bare skal vide 

hvad reglerne er. Han er lidt af den gamle skole, hvor kommunikationen blev opfattet som lineær 

fra leder til medarbejder, hvor lederen bare skal sige hvad der skal gøres (Aggerholm et al., 2009, 

s. 26-27). Dette er de andre dog ikke enige i. IP4 udtaler f.eks." at det er meget vigtigt for 

afdelingen at vi ligesom får det italesat fordi der er rigtig mange gange at der har været problemer 

med at møde til tiden" (Bilag 14, l. 114-115) og IP3 siger "Det er en dårlig cirkel" (Bilag 14, l. 276). 

De øvrige ser, som Conger, talen som, at lederen skal skabe mening for medarbejderne og 

motivere dem til at ønske en adfærds- og holdningsændring (1991, s. 43).   

Hvordan er deltagernes holdning til møder 

Stort set alle deltagerne udtaler, at de kan genkende sig selv i de argumenter, Lederen kom med i 

talen om at komme for sent eller lige at skulle hente en kop kaffe. IP2, IP3 og IP4 svarer dog 

"overhovedet ikke", da de bliver spurgt, om de kan genkende problemet, men de griner samtidig 

underforstået, at det kan de godt. Både IP4 og IP5 udtaler, at de kan genkende det med at hente 
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kaffe, "Så står vi derude. Der er et minut til mødet herinde og så står vi fem derude foran 

kaffemaskinen" (Bilag 14, l. 284-285). Alle deltagerne har samme holdning til det at komme for 

sent, at det ikke er okay. IP6 udtaler oven i købet "Jeg har stadig dårlig samvittighed og det er 

måske fordi, jeg er så autoritetstro og fået en opdragelse hjemmefra" (Bilag 14, l. 589-590). Dog 

udtaler IP1, at han godt kan lide, at der er lidt tid til snak, inden mødet starter, "uanset om det er 

det ene eller det andet man skal tale om jamen så det der med at man lige har en smalltalk først 

så er man lige på bølgelængde og så kan man gå i gang ikk’" (Bilag 14, l. 291-293), hvorefter IP6 

siger, "Men så kunne man jo være her fem minutter før og gøre det (Bilag 14, l. 302), hvilket IP2 

giver ham ret i.  

Ud fra dette kan vi se, at de argumenter, vi har brugt i talen, er anerkendt af deltagerne som 

værende nærværende og genkendelige (Kock, 2016, s. 196-198) og eksemplerne, der er knyttet til, 

har været konkrete, relevante og vægtige og har været gode til at illustrere pointerne (Jørgensen 

et al, 2011, s. 243). Dog har deltagerne også en holdning til, hvordan de synes, Lederen skal takle 

det, hvis nogen kommer for sent, hvilket vi tolker som noget, der ikke forekommer lige nu. 

Både IP6 og IP2 mener, at lederen bør skære igennem, hvis nogen kommer for sent "Prøv at hør 

her der sidder bare ti mand og venter og hvis du så ikke som leder kan skære igennem og sige 

undskyld kan du ikke se der sidder ni andre mennesker" (Bilag 14, l. 569-571), og IP5 udtaler om 

en som er kommet for sent efter talen, "Det er også respektløst af personen over for sin leder 

altså fordi de jo ikke har taget det til sig de er jo fuldstændig kolde overfor det" (Bilag 14, l. 580-

581). 

Er der sket et holdningsskifte blandt deltagerne 

Det at der har været fokus på at komme til tiden til møder har iflg. deltagerne "skabt mere dialog" 

(Bilag 14, IP2, l. 607) og "nye holdninger" (Bilag 14, IP5, l. 608). Dog er der en diskussion imellem 

dem omkring det at tage telefonen under møder, om det er legalt eller ej både at kommentere på 

det eller gøre det. IP3 mener "Prøv at hør her hvis du ikk’ så går du ud og så kommer du bare ikke 

tilbage igen eller også kan du lægge den der telefon og det så har jeg det sådan lidt. Det er jo ikke 

accepteret at man siger sådan" (Bilag 14, l. 614-616), hvor både IP2 og IP6 mener at det er 

acceptabelt at sige noget og at der vil være opbakning til det. Det med at tage telefonen under 

møder er det vi havde fravalgt i talen idet der ikke i ledergruppen var enighed omkring det punkt. 
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Dog tyder det på at det er noget der fylder hos deltagerne og noget de taler om og vores 

anbefalinger til Lederen vil derfor være at tage dette emne op på et senere tidspunkt. 

Når vi spørger ind til begrundelsen i soundbitet "vi passer på hinanden" i forhold til, om det har 

gjort en forskel for deltagerne, udtaler IP3 "I starten var det meget sådan ja det har du lige læst i 

en eller bog på masteruddannelsen. Prøv at hør hvor er det børnehaveagtigt men nu er de sådan 

mere begyndt … og man er faktisk begyndt at efterleve det" (Bilag 14, l. 660-662), hvor de øvrige 

samtykkende siger, at der klart er sket et holdningsskifte og jo mere dialog der er omkring emnet, 

jo mere tænker de over det. 

Opsamling: Ud fra ovenstående konkluderer vi, at alle deltagerne har en fælles holdning til, at det 

er vigtigt at komme til tiden og at talen har skabt et holdningsskifte til det at komme for sent til 

møder, fordi der har været fokus på problemet, hvilket har skabt en dialog. Ud fra dette tolker vi, 

at talens overordnede appelform, pathos, har været den rigtige, idet vi har henvendt os til 

deltagernes følelser og argumentationen har medvirket til at skabe et holdningsskifte hos 

deltagerne.  

Handling 

I denne dimension analyserer vi, hvorvidt der er sket en handlingsændring som konsekvens af 

viden, holdning og adfærd. Får ledertalen en direkte konsekvens på initiativer i dagligdagen, som 

efterfølgende understøtter, at man i ABB-afdelingen mødes til tiden. Selv om vi i dette projekt ikke 

måler på en decideret handlingsændring, så kan der være små tegn på at deltagerne har 

modtaget, forstået og fortolket budskabet på en måde, der gør, at de handler anderledes end før.  

Indikationer på handlingsændringer 

Både IP4 og IP6 udtaler, at de er begyndt at tænke over, om de kan nå kaffen inden mødet, eller 

om de må springe den over, fordi de er sent på den. IP6 udtaler fx "Jeg tænker over det som i hvad 

er klokken. Nu da jeg kom ind i dag da havde jeg kun i sjat i koppen og den er to minutter i så ved 

du hvad så undværer jeg kaffen" (Bilag 14, l. 746-747). IP5 er gået skridtet videre, når han 

indkalder til møder: "Altså det er mere det der med at jeg tænker over det når man indkalder til 

møder. Nu lægger jeg også møderne så de slutter ti minutter før for eksempel" (Bilag 14, l. 924-

925). Her viser det sig, at eksemplet, vi brugte med kaffen, der lige skal nås, er gået rent ind, og 
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det er noget, deltagerne tænker over og også er begyndt at ændre på. IP4 har tolket budskabet på 

en anden måde end egentlig tiltænkt, og har lavet sin helt egen måde at indkalde til møder på for 

at sikre, at der er tid til det næste møde. Ser vi retorisk på dette, tolker vi, at ledertalen har 

inspireret og motiveret deltagerne til at ændre deres handlemønstre, hvilket betyder, at 

deltagerne har forholdt sig og relateret sig til talen og derefter fortolket budskabet på en måde, 

der har givet mening for dem. Vi ser desuden, at ledertalen har været med til at invitere 

deltagerne til at komme med nye input, som Lene Skole taler om (2014, s. 41-42). 

Opsamling: Vi tolker således, at der er indikationer på, at ledertalen allerede nu har betydet en 

handlingsændring, der giver sig udslag i, at deltagerne lige nu handler på, at de skal komme til 

tiden og også prøver at sikre, at andre kommer til tiden, ved at have ændret mødetidspunkterne, 

så mødedeltagerne har mulighed for at nå det næste møde. 

Konstruktionsbevidsthed 

I denne dimension analyserer vi ikke i forhold til budskabet, som i de øvrige fire dimensioner. Her 

analyserer vi relationen mellem deltagerne og ledertalen. Vi ser på, om de udøver en kritisk 

bevidsthed - giver en ledertale mening for dem i konteksten, eller mener de, at en tale var en 

dårlig idé. Spiller det en rolle, at talen er en del af lederens masteruddannelse, og hvad siger de 

om mikrotalerne? 

Derudover analyserer vi på, om deres udtalelser fortæller os noget om resultatet af vores 

situationsanalyse. Be- eller afkræfter de vores konklusioner om de fem elementer i den retoriske 

situation? 

Var en ledertale en god idé?  

Den første gang, interviewdeltagerne kommer ind på talen som form, er i slutningen af 

ordøvelsen, hvor IP6, som den sidste, udfordrer de andre med sine valgte ord, da han, som den 

eneste, har kommenteret på formen i stedet for indholdet. Han er skeptisk, synes talen er kluntet 

og mener, at budskabet sagtens kunne have været leveret meget enklere: "Jeg skal bare have at 

vide, kom til tiden. Jeg behøver ikke alt det andet" (Bilag 14, l. 80). 

De øvrige deltagere er dog ikke enige, og der følger en diskussion af talen som metode til at levere 

budskabet, hvor de andre fremhæver fordele ved talen såsom den efterfølgende dialog, de 
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forskellige vinkler på budskabet, muligheden for at nå ud til forskellige persontyper og især 

fremhæves brugen af eksempler af bl.a. af IP1: "… publikum er mange forskellige persontyper og 

så skal han ud til alle og det der med at komme med eksempler det tænker jeg er en rigtig god 

ting" (Bilag 14, l. 82-83), og det at Lederen bruger sig selv i eksemplerne af IP2: "… det giver meget 

mere respekt hvis han sætter sig selv først og forklarer at han selv gør nogle ting forkert en gang i 

mellem i stedet for bare at sige kom til tiden" (Bilag 14, l. 73-74). 

Diskussionen ender med, at IP6 skifter mening og blot kritiserer selve fremførelsen, og herfra er 

der konsensus om valget af tale som metode til at levere budskabet. Under en følgende diskussion 

understreger IP2 yderligere hvorfor det giver mening for dem med en ledertale i konteksten. IP5 

starter: "Men jeg tror nu ikke (leder x) ville tage det op i et forum. Han ville gå til personen hvis x 

kom for sent hver gang så ville han gå til x. Han ville ikke bringe det op i et forum," hvortil IP2 

svarer: "Men så kom der jo ikke en kulturændring" (Bilag 14, l. 191-193). Dermed viser han, at han 

forstår, at det ikke drejer sig om enkeltpersoner, men om et mere generelt problem i afdelingen. 

IP4 kommenterer også på, om en blandt dem, som ikke er ledere, kunne have holdt talen: "… hvis 

det havde været en af os andre der havde holdt talen så havde det været anderledes ikk og det 

tror jeg i hvert fald kan være en udfordring" (Bilag 14, l. 534-535) og antyder herefter, at det ville 

have krævet, at der blev banket i bordet. Det giver derfor mening for ham at løfte problemet op 

på et ledelsesmæssigt niveau. 

Selvom Lederens fremførelse er lidt usikker, siger den først så skeptiske IP6 i en diskussion om 

talens indhold "I kan alle sammen huske (Lederen)s tale fordi det var noget andet som var relevant 

lad os kalde det det. Det andet kunne vi have læst i en mail" (Bilag 14, l. 416-417). Dette bekræfter 

os i værdien af at benytte talen til de bløde værdier, og at tal og fakta egner sig bedre til tekst. 

Spiller det en rolle, at Lederens tale er en del af en uddannelse? 

Deltagerne er meget bevidste om, at talen spiller en rolle i Lederens masteruddannelse. Dette ser 

vi bl.a. i udtalelserne fra IP6, da han kritiserer Lederens fremførelse: "Nu ved jeg godt at det er i 

forbindelse med uddannelse … men det gør det bare sådan lidt ..." (Bilag 14, l. 62-63), hvor de 

andre med overbærenhed i stemmen giver ham ret i, at fremførelsen kunne have været bedre, og 

fra IP2, som i forlængelse af diskussionen antager, at Lederen øver sig i at holde tale som en del af 

uddannelsen. IP3 siger også, at han om Lederens valg af ordene vi passer på hinanden i starten 
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tænkte, at "… det har du lige læst i en eller bog på masteruddannelsen" (Bilag 14, l. 660), men at 

man nu er begyndt at efterleve det. Disse udtalelser viser os, at de har en kritisk distance til talen 

og ser anderledes på den, end de ville på enhver anden normal ledertale i afdelingen. De lader til 

at være mere overbærende med fremførelsen (bortset fra IP6), men vores samlede indtryk og 

tolkning af interviewet er, at det ikke lader til at påvirke deres holdning til budskabet. 

Mikrotalerne 

Deltagerne er ikke bevidste om mikrotalerne. Da et forslag til en handlingsændring, som kun er 

nævnt i en mikrotale, tages op, skal de tænke efter, før de opdager, at det ikke var en del af selve 

ledertalen. IP4 retter IP6, som mener, at Lederen ikke har nævnt budskabet siden ledertalen: "Ah 

han nævner det da på salgsmødet. Ja der præciserede han det igen men sagde vi slutter lige de 

der 10 minutter før" (Bilag 14, l. 504-505). Altså ser de talerne som så nært forbundet, at de ser 

dem som én og ikke skiller begivenhederne ad. 

Bekræfter deltagerne vores analyse af den retoriske situation? 

Omstændighederne Placeringen sidst på dagen gav den ønskede plads til spørgsmål og dialog, som 

IP4 bekræfter: "... for mit vedkommende synes jeg faktisk det var det bedste tidspunkt han kunne 

lægge det på. … Fordi at det var en dialog vi bagefter tog nu hvor vi så nogle af os skulle ud at spise 

at det gav en … Det lagde op til en dialog bagefter" (Bilag 14, l. 456-461), og både IP2 og IP5 

bekræfter hurtigt hans udtalelse. Om skiftet fra tal og fakta siger IP4: "Men derved synes jeg 

egentlig også at den passede meget godt ind … fordi den gav sådan et anderledes afbræk" (Bilag 

14, l. 389-391). IP6 mener også, at skiftet i tema har betydet, at de husker talen bedre.  

Det retoriske problem IP4 bekræfter, at emnet er relevant for dem: "Altså det kan godt være at 

den mødekultur at det er meget vigtigt for afdelingen at vi ligesom får det italesat fordi der er 

rigtig mange gange at der har været problemer med at møde til tiden" (Bilag 14, l. 113-115). Men 

når vi spørger dem, om talen kan stå alene, siger flere, at det kan den ikke. IP3 siger direkte, at 

Lederen skal gentage budskabet: "… nu har vi de der fredagsmorgenmad og der kunne han da 

godt stille sig op en gang i mellem og lige sige det igen" (Bilag 14, l. 802-803). Altså opfordrer han 

uden at vide det til flere mikrotaler. 

Nogle af deltagerne efterlyser også mere konsekvens – at mødelederne følger op på budskabet og 

siger noget til dem, som kommer for sent, som IP6 siger:  
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Men jeg vil sige det er også en kunst at holde møde hvor der er … og så sige nu går vi i gang. 

Og der kunne (Lederen) altså godt være lidt bedre til at sige yes bom slut videre! ... (flere 

nikker og siger ja) (Bilag 14, l. 325-329).   

IP4 siger også:  

Der burde måske have været noget mere kontekst men nu er det jo blevet fortalt og sådan 

nogle ting og så kunne man måske godt have været lige det en tand grovere. Mere respekt i 

forhold til det at sige det er sådan her det er (Bilag 14, l. 798-800). 

Altså kan vi konkludere, at de ikke mener, at en tale kan stå alene, når det drejer sig om en 

kulturændring, som de flere gange selv omtaler emnet, og at de mener, at det er vigtigt at følge op 

på budskabet i hverdagen på kontoret, så det bliver klart, hvordan man bør agere. 

Publikum Alle deltagerne viser, at de kan se sig selv i eksemplerne, hvad enten de selv overholder 

mødetider eller ej, og at emnet er relevant for dem. IP2 overholder selv mødetider, men er glad 

for at emnet er blevet bragt op, da han føler, at han nu har rygdækning til at kunne sige noget til 

dem, som ikke gør: 

Jeg synes det er fedt. Ikke for at pudse glorien men jeg har altid holdt møder eller 

mødetidspunkter det har åbnet op for at det er nemmere og sige kom nu i gang. Døren er 

ligesom blevet åbnet man skal ikke sidde der og man føler man har opbakning når man skal 

sige kom nu ind og vær her til tiden (Bilag 14, l. 609-612). 

Taleren I de indledende interview fik vi indtryk af, at Lederen opfattes positivt. Dette indtryk 

bekræftes i fokusgruppeinterviewet, hvor de i ordøvelsen forhandler sig frem til ordet ærlig, og 

hvor IP4 siger: "... man føler hele vejen igennem at han var meget ærlig der var ikke noget med at 

han ville prøve at pakke noget ind eller på den var bare meget oprigtig og ærlig" (Bilag 14, l. 147-

148). IP2 har valgt ordet varm og følger det op med forklaringen: "Jeg synes at han er god til at 

sætte sig ind i os andres situation i talen" (Bilag 14, l. 14-15). 

IP6 er lidt mere kritisk overfor Lederens stil og efterspørger også mere kontant opfølgning, hvis 

ikke folk møder til tiden, hvorimod IP4 senere siger: "Det er jo så der at andre vil sige han er en 

pissegod leder han kan favne alle kollegaer i stedet for en rigtig dårlig kunne bare have sagt 
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(smækker hånden i bordet) sådan her er det slut" (Bilag 14, l. 561-562). Så der er ikke enighed i 

gruppen om, om Lederens stil bør være mere hård, kun IP6 efterspørger en mere kontant stil. 

Vi spørger også, om en af de to andre ledere kunne have holdt talen. Her svarer IP4:  

"Altså hvis det havde været (leder x) der havde stået på vores kvartalsmøde og sagt 

nu skal I have bedre mødekultur … Ja ja det … er da også rigtigt ikk’. Så var det sgu 

ikke det samme som fordi vi ikke på den måde i dagligdagen har den samme ja det 

samvær som vi egentlig har hvor der føler jeg lidt det var faktisk rigtig godt at det var 

(Lederen)" (Bilag 14, l. 148-152).  

Dette understreger vigtigheden af at matche talen med talerens ethos og viser os, at denne tale 

kun kunne holdes af Lederen. 

Formål: Vi ønskede at opnå, at deltagerne fik en forståelse af problemet i en større ramme og 

derigennem en forståelse af deres egen rolle. Deres udsagn kan ikke bekræfte vores valg af formål, 

da vi med talen ønskede at sætte en forståelsesramme på deres oplevelse af problemet. Hvorvidt 

vores ønske om forståelse er blevet opnået, er behandlet under dimensionen Forståelse, og 

hvorvidt vi samlet set har opnået det, vi ønskede med talen, bliver behandlet i vores konklusion. 

Opsamling: Deltagerne mener alle, at en ledertale var en god idé. De forstår ledertalens styrker og 

bekræfter vores valg af at trække emnet op på et afdelings- og lederniveau. At talen er en del af 

Lederens uddannelse spiller en rolle ift. deres syn på talens form og fremførelse, men vores 

indtryk er, at det ikke påvirker deres syn på budskabet. 

Deltagerne ser ledertalen og mikrotalerne som et samlet hele, da de ikke skiller dem ad. De 

bekræfter derudover vores analyse af den retoriske situation på de fire punkter, hvor det er muligt 

at drage konklusioner. 

Vi har nu gennemgået receptionsanalysen af vores fokusgruppeinterview og lavet en opsamling på 

alle dimensionerne. Herefter vil vi diskutere dele af projektet, vi har fundet særligt interessante. 
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Diskussion 

Efter at have gennemgået vores empiriske analyse vil vi i det kommende afsnit dels forsøge at 

skitsere og diskutere, hvilke variationer andre metodiske tilgange kunne have givet i resultatet, 

dels diskutere udvalgte emner fra projektet. 

Meningsdannelse og forståelse 

Vi vil her se på, om talen burde have været mere løsningsorienteret, og hvornår vores deltagere 

danner forståelse og mening. 

Skulle ledertalen have været mere løsningsorienteret? 

Et relevant aspekt ved undersøgelsen er, hvordan de enkelte medarbejdere danner mening og 

forståelse med talen. Som vi mener at have påvist, så forstår alle medarbejdere budskabet i talen. 

Men vi ser samtidig, både i fokusgruppeinterviewet og gennem observationerne, at 

medarbejderne danner mening og fortolker talen i samspil med andre. Som dialogen umiddelbart 

efter talen viser, så har publikum behov for at få uddybet, nuanceret og forklaret dele af talen. 

Samtidig begynder en løsningsorienteret proces, hvor de enkelte medarbejdere bidrager med 

forskellige forslag og erfaringer, som Lederen følger op på og afklarer. Dermed bidrager Lederen til 

en indledende forståelsesafklaring af, hvordan mødesituationerne skal håndteres. Det viser for os, 

at der stadig er en række konkrete situationer, som publikum skal danne en forståelse af for at 

kunne omsætte dem til deres hverdag. Kunne Lederen have imødegået dette behov for forståelse 

blandt publikum ved at være mere konkret og handlingsanvisende gennem talen? 

Vi kunne have indbygget flere fremadrettede eksempler i talen, men havde det havde været 

nyttigt? Hvis der havde været flere indlagte eksempler på "god mødeadfærd", så havde Lederen 

også fremlagt en løsning i form af nogle stive regler, hvilket ikke er i overensstemmelse med det 

italesatte værdisæt og talens ånd. Overordnet viser tiden efter talen os dog, at der foregår en 

meningsdannelse hos både den enkelte medarbejder og i mindre grupper. Talens intenderede 

budskab er, at "Vi mødes til tiden, på den måde passer vi på hinanden". Alligevel ser vi forskellige 

fortolkninger eller løsninger blandt medarbejderne, der ændrer selve mødeafholdelsen. Det 

fortæller os, at omsættelsen af det strategiske budskab til handling er en vanskelig opgave, og at 

der finder en proces sted, hvor medarbejderne danner en mening af budskabet, der er 
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medarbejdernes egen. Det viser nok i praksis en af udfordringerne for ledertalen. Tager vores 

ledertale i tilstrækkelig grad højde for den meningsdannelse, som publikum laver og har behov 

for? 

Hvornår danner medarbejderne deres forståelse af ledertalen? 

Hvornår deltagerne i fokusgruppeinterviewet danner deres forståelse af talen, ved vi ikke. Finder 

meningsdannelsen sted under selve talen, i spørgsmål og svar-sessionen umiddelbart efter talen, i 

dialogen med kollegerne på kontoret, med familien derhjemme, eller under selve 

fokusgruppeinterviewet? Vi ser i fokusgruppen en diskussionslyst, en stillingtagen og måske endda 

en konsensus, som muligvis er intensiveret i forhold til dialogen på kontoret i det daglige, så 

hvilken rolle spiller fokusgruppeinterviewet i deltagernes meningsdannelse, og hvad havde det 

betydet for vores projekt, hvis vi havde holdt det på et tidligere tidspunkt? 

Fokusgruppeinterviewet blev gennemført cirka tre uger efter afholdelsen af Ledertalen. Vores 

bevæggrunde for at gøre det, var, at vi så Ledertalen og de tilhørende mikrotaler som et samlet 

hele, hvor Ledertalen udgjorde den største del, men hvor mikrotalerne havde en vigtig 

understøttende funktion. Vi valgte derfor at placere fokusgruppeinterviewet forholdsvis lang tid 

efter Ledertalen, så vi kunne få en mere samlet reaktion. Alternativt kunne vi have afholdt 

fokusgruppeinterviewet umiddelbart efter Ledertalen. Det ville formentlig have givet en 

anderledes analyse og andre konklusioner, hvor vi udover viden om mikrotalerne ville være gået 

glip af et indblik i den dialog og meningsdannelse, deltagernes udsagn beskriver, der er sket i 

ugerne efter. Vores umiddelbare forventning er, at der måske ville have været en større spredning 

af henvisninger til enkelte dele af talen, da vi antager, at de talte ord ville have været mere friske i 

erindringen hos de enkelte deltagere, og at der dermed ville have været mulighed for, at de ville 

have hæftet sig ved flere forskellige elementer og ord fra talen. Det har dog ikke været hensigten 

med projektet at undersøge hvorvidt deltagerne huskede specifikke elementer og ord, men 

hvordan de forstod ledertalen. Vores overordnede påstand er, at deltagerne viste en 

gennemgående klar forståelse af budskabet, der var i direkte forlængelse af det ønskede formål. 

Retorik og reception  

Deltagernes forståelse og meningsdannelse af talen i fokusgruppeinterviewet bringer os videre til 

en diskussion af nogle af Kjeldsens tanker omkring brugen af receptionsanalyser og af 
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fokusgruppeinterview i retoriske sammenhænge. Det mere fokuserede retoriske blik på publikums 

forståelse gennem et kvalitativt undersøgelsesdesign er ikke specielt udbredt inden for den 

retoriske tradition (Kjeldsen, 2018, s. 13-18). 

I en pointe fra tidligere fokusgruppeinterview ved retoriske undersøgelser peger Kjeldsen på, at 

deltagerne "… konstruerede de deres egen sammenhængende, men forkerte, historie ..." (vores 

oversættelse) (Kjeldsen, 2018, s. 14). I vores fokusgruppeinterview kunne vi ligeledes observere, at 

deltagerne skabte deres egen, faktuelt forkerte, indbyrdes fortælling om talens fremførelse. 

Deltagerne fik skabt en fælles historie om, at Lederen stod og læste op af hans talepapir under 

talen (Bilag 14, l. 830 – 837). Vores videooptagelse af talen viser, at det ikke er korrekt.  

Kobler vi dette med en anden af Kjeldsens pointer om, at hverken publikum eller retoriske ytringer 

er præcise og afgrænsede og at ingen almindelige mennesker vil opfatte retorikken på den samme 

måde (Kjeldsen, 2018, s. 14), så ser vi nogle tegn på, at fokusgruppeinterview ikke nødvendigvis er 

den rene almengyldige løsning i forhold til at afdække, hvordan en ledertale modtages, forstås og 

fortolkes. 

Den dominerende tradition, indenfor retorikken, er at se på indholdet af en tale og på, hvordan 

budskabet og de overbevisende argumenter er bygget op. Med disse taleanalyser er meningen 

som regel ikke at forklare effekten eller at give en opskrift på retorisk succes (Kjeldsen, 2013, s. 

73). Kun i begrænset omfang behandler analyserne den faktiske reception af retorikken, hvilket vi 

netop har forsøgt i dette projekt.  

I sin nyeste udgivelse opfordrer Kjeldsen til, at der bliver udført flere empiriske studier af publikum 

og deres reception af retorik (Kjeldsen, 2018, s. 1), for som han skriver, hvis ikke disse 

undersøgelser bliver udført, forhindrer det os i at forstå retorikkens virkning og indflydelse 

(Kjeldsen, 2018, s. 4). Bekræfter vores undersøgelse dette? Opnår vi en forståelse af retorikkens 

virkning? Det er vores tolkning, at vi i vores undersøgelse opnår en forståelse af, hvordan 

medarbejderne har modtaget, forstået og fortolket de retoriske elementer i denne ledertale, og 

der er indikationer på handlingsændring, som kan tolkes som en afledt effekt af retorikkens 

indflydelse.  

Kan denne forståelse så overføres til andre ledertaler? Er der tilstrækkelig grad af generalisering 

til, at vi kan sammenligne med afholdelsen af andre ledertaler? Idet enhver situation, enhver tale 
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og enhver medarbejder er unik, må de vurderes på ny hver gang og det er vores opfattelse, at det 

derfor bliver vanskeligt at generalisere vores undersøgelse til afholdelse af retoriske ledertaler 

generelt. En sammenligning af flere lignende undersøgelser af reception af retoriske ledertaler vil 

dog evt. give et mere samlet billede af retorikkens effekt i ledertaler. 

Lederens dobbeltrolle 

Som det fremgår af projektet, indgår Lederen som en del af gruppen, og det rejser jo ganske 

naturligt spørgsmålet om undersøgelsens gyldighed og transparens.   

Dobbeltrollen har i sig selv givet nogle både praktiske og etiske overvejelser i forhold til både 

projektet og undersøgelserne. I den praktiske proces for gruppen med udarbejdelse og afholdelse 

af talen har Lederens muligheder været en klar fordel. Vi overvejede tidligt i processen at skrive en 

tale til en anden leder, men kom frem til, at det ville være for kompliceret. Det at opbygge en 

velfungerende relation til en anden leder i organisationen er en krævende proces, når man skal 

levere et produkt, der er så forholdsvis personligt som en tale. Samtidig ville det have været både 

tids- og koordinationsmæssigt vanskeligt. Spørgsmålet er, om vi kunne have skrevet en tale med 

baggrund i retorisk teori til en anden leder og opnået det ønskede resultat? Det mener vi godt, at 

vi kunne, hvis vi havde haft en velvillig leder og mere tid. 

I forhold til de etiske overvejelser omkring undersøgelsen, så opstod der gennem arbejdet en 

række af disse. Hensynet til medarbejderne i ABB stod meget højt på vores prioriteringsliste. Det 

var vigtigt for os, at medarbejderne ikke følte sig presset til deltagelse og ikke blev sat i en 

situation, hvor de følte sig udsat. Men hensynet til Lederen og hans position fyldte også en del. 

Medarbejderne i organisationen var meget bevidste om, at talen var en del af Lederens 

masteruddannelse. Der var derfor en risiko for, at talen derfor ville kunne blive "bedømt" som et 

undervisningsprojekt fremfor som et reelt ledelsesværktøj i Lederens daglige virke. Vores 

overvejelser omkring Lederens fremtidige rolle i afdelingen gav derfor anledning til en række 

interne diskussioner, men det gav ingen metodiske eller indholdsmæssige ændringer og hensyn i 

hverken tale eller fokusgruppeinterview. Vi var samtidig meget opmærksomme på, at vores fokus 

var på det kommunikationsfaglige element – og ikke på at løse ledelsesmæssige problemer i 

afdelingen. 
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Er undersøgelsen så gyldig og transparent? Vi har gennem hele arbejdet søgt at tage de fornødne 

forholdsregler for, at Lederens formelle magtposition over deltagerne er blevet sat ud af kraft. Vi 

har på intet tidspunkt fået indtryk af, at medarbejderne har været tilbageholdende med at svare 

ærligt eller oprigtigt. De har været endog meget ligefremme og har kritiseret Lederen på enkelte 

områder, ligesom de har rost ham på andre. Vi har heller ikke oplevet eksempler på "pleasing" i 

hverken enkelt- eller fokusgruppeinterview. Deltagerne i interviewene er repræsentative for 

afdelingen og publikum generelt på alle relevante parametre. 

Samlet set vil vi derfor postulere, at de konklusioner, som vi herefter drager på baggrund af 

undersøgelserne, er transparente, holdbare og gyldige, ligesom de efterlever de etiske standarder, 

som man måtte kunne opstille. 

Konklusion 

Efter at have opbygget, skrevet og leveret ledertalen og efterfølgende lavet en receptionsanalyse 

af talen samt diskuteret projektet, mener vi ud fra dette, at vi har fået svar på vores 

problemformulering. 

Med udgangspunkt i retorisk teori vil vi undersøge: 

Hvordan opbygger man en ledertale, som søger at løse et organisatorisk problem? Og hvordan 

modtager, fortolker og forstår medarbejderne i organisationen det intenderede budskab i 

ledertalen? 

Analysen viste, at arbejdet med at opbygge ledertalen ud fra den retoriske situation og Ciceros 

fem forarbejdningsfaser gjorde Ledertalen gennemarbejdet, relevant og nærværende for 

publikum og sikrede os, at vi nåede hele vejen rundt om alle elementerne i talen. Vores deltagere 

kunne huske de fleste argumenter og eksempler i talen. Det, de husker bedst, er argumentet om 

anerkendelse, som er bygget på medarbejdernes egne udtalelser i de indledende interview, og de 

eksempler, hvor Lederen tager udgangspunkt i sig selv.  Vi så, at gendrivelsen var rigtig valgt, idet 

publikum netop stillede det spørgsmål umiddelbart efter talen var holdt. Analysen peger på, at vi 

har brugt det rette modargument, hvilket forstærkede gendrivelsens betydning for ledertalen og 

var med til at stille taleren stærkt i sin modargumentation.  
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Vi er blevet bekræftet i, at det har betydning, hvem der holder talen, idet Lederens ethos har haft 

stor betydning for, hvordan medarbejderne har modtaget talen. I fokusgruppeinterviewet sagde 

alle deltagerne, at lige præcis Lederen var den rigtige til at holde lige denne tale, fordi han er god 

til bløde værdier, hvilket de øvrige ledere ikke er kendt for. At talen er en del af Lederens 

uddannelse spiller en rolle ift. deres syn på talens form og fremførelse, men vores indtryk er, at 

det ikke påvirker deres syn på budskabet. 

Overordnet set havde vi en interessant observation omkring talens henvisninger til virksomhedens 

værdier. Ingen af deltagerne relaterede talen til ABB's værdier, på trods af at dette dels er et 

selvstændigt argument og dels blev brugt i indledningen og dermed vægter forholdsvis tungt i den 

samlede tale. Dette kan skyldes flere årsager, eksempelvis at det var placeret først og dermed 

glemt, at værdierne ikke er i deltagernes tankesæt, at værdierne ikke har nogen betydning for 

deltagerne, eller at de ikke opfatter "Vi støtter og hjælper hinanden" og "Vi passer på hinanden" 

som en ABB-værdi. 

Inden projektets start havde vi en forforståelse om ingeniører, som meget lineære personer, der 

ville være lidt svære at få til at snakke, hvilket betød, at vi havde planlagt vores 

fokusgruppeinterview ned til mindste detalje for at sikre, at der ikke blev tavshed. Her blev vi 

meget klogere, idet deltagerne var yderst snakkesalige og havde en rigtig god dialog, hvilket 

betød, at vores rolle som mediatorer blev anderledes end antaget og krævede en større 

opmærksomhed på, om alle vinkler af interviewguiden blev diskuteret. Det, at deltagerne havde 

en dialog omkring både talen, dens elementer og budskabet, bekræfter os i, at det at inddrage 

retoriske teknikker i en tale er et godt middel til at involvere medarbejderne. Selv om vi ikke kan 

påvise, om det er ledertalen eller de omkringliggende faktorer, der er midlet til at involvere 

medarbejderne, vil vi påstå, at ledertalen har været et effektfuldt værktøj til at skabe dialog og 

handling, hvilket vores fokusgruppeinterview tydeligt viser. Dette er dog ikke ensbetydende med, 

at vi tænker ledertalen som det eneste lyksaliggørende, men derimod ser det som et rigtig godt 

værktøj til at skabe dialog omkring udfordringer i en organisation.  

Inden vi begyndte analysen, havde vi en ide om, at vi ville analysere på både talen og 

mikrotalerne. Det viste sig dog at være vanskeligt, da deltagerne i fokusgruppeinterviewet dårligt 

kunne skelne mellem, hvad de havde fået at vide i de forskellige taler. Først under interviewet 
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kommer de i tanke om, at Lederens forslag med at slutte møderne lidt før kommer fra en 

mikrotale og ikke selve ledertalen. Det er i øvrigt det eneste, de nævner fra mikrotalerne. Det viser 

mikrotalernes styrke, at de viderefører og forlænger ledertalens budskab, og at de derfor ses som 

et hele. En af deltagerne mener oven i købet selv, at han har fundet løsningen med at slutte 

møder tidligere og husker ikke, at det er Lederen, der har sagt det i en mikrotale. 

Har vi opnået det, vi ville med talen? Vores empiriske undersøgelse viser, at det at skrive en 

retorisk ledertale har betydet, at medarbejderne har modtaget det intenderede budskab. Vi 

konkluderer, at vi er lykkedes med at påvise, at fokusgruppedeltagerne i deres modtagelse af talen 

viser, at de både er enige og engagerede i talens intenderede budskab. Via Lederens observationer 

ser vi endda motivation hos en af tilhørerne i afdelingen, som ikke var en del af publikum.  

Derudover har vi opnået, at deltagerne har fået en bredere, værdimæssig og organisatorisk 

forståelse af det påtrængende problems betydning, hvilket var vores formål med talen. De fleste 

har taget både anvisningen og begrundelsen i vores intenderede budskab og soundbite til sig, men 

de bytter rundt på begrundelsen og anvisningen. Dette kan tolkes som, at de ser begrundelsen 

som det vigtigste. 

Talen ser også ud til at have skabt et holdningsskifte hos nogle af deltagerne. Det er ikke længere 

okay at komme for sent til møder. De tænker mere over tiden nu, og nogle mener også, at der nu 

er mandat til både at forvente, at kollegerne kommer til tiden og til at italesætte problemet, hvis 

andre ikke er klar til den aftale tid. 

Flere af deltagerne fortæller om egne handlingsændringer og viser gennem deres handlinger, at 

de fortolker talen forskelligt, noget som også ses blandt andre i afdelingen, og en enkelt deltager 

siger, at han ser, at man generelt passer bedre på hinanden i afdelingen. Vi ser altså spæde tegn 

på et ændret adfærdsmønster, som resultat at vores italesættelse af problemet. Det, at de er 

begyndt at handle, ser vi dog ikke som, at det påtrængende problem er løst, idet vi fortsat mener, 

at Lederen skal have fokus på emnet, for at medarbejderne ikke går tilbage til gamle vaner. 

Perspektivering 

Vi vil her efter konklusionen se på nogle af de berøringspunkter, vores projekt har med 

organisationskultur, varige adfærdsændringer og som det sidste, om flere bør indtænke taler. 
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Kan retorik bruges til at ændre kultur? 

Vores fokusgruppedeltagere omtaler adskillige gange den uhensigtsmæssige adfærd som en 

mødekultur. Ser man på deres udsagn med organisationskulturelle briller, anses det dermed for at 

være en dybtgående og stabil adfærd, der tages for givet og ikke diskuteres. Ledelse og kultur er 

efterhånden knyttet tæt sammen, og Schein taler om lederens rolle som kulturskaber (1994, s. 13-

14), og om den karismatiske leders evne til at kommunikere vigtige antagelser og værdier på en 

levende og klar måde (1994, s. 213), men han kobler det ikke til ledertaler og retorik. 

I de senere år har vi dog set forskere som Roos og Gabrielsen & Mouton påpege en forbindelse 

mellem organisationskultur, forandringer og retorik, som kunne være interessant at efterprøve: 

Havde vi valgt at tage udgangspunkt i adfærden som et udtryk for afdelingens kultur, ville vi have 

udført en kulturanalyse, hvis resultat ville have ligget til grund for valg af emnet i lederens tale. 

Hvad havde det betydet for vores projekt? Det kunne jo være, at mødekulturen var et udtryk for 

nogle dybereliggende antagelser, som vi ikke har afdækket i dette projekt. 

Kunne vi med ledertaler påvirke de grundlæggende antagelser – kulturens dybeste niveau? Vi har 

fået bekræftet, at talen var en god måde at løfte problemet fra det personlige plan op til 

ledelsesniveau og til at sætte en bredere organisatorisk forståelsesramme om problemet. En af 

ledertalens styrker er, at den egner sig bedre til at konkretisere værdier end til at opremse tal og 

fakta, og vi har med held netop benyttet virksomhedens værdisæt til at skabe denne ramme. At 

skrive en ledertale kræver dog en yderligere forståelse udover den retoriske situation – nemlig en 

forståelse af den organisationskulturelle ramme, som talen befinder sig i (Gabrielsen & Mouton, 

2014, s. 147). Til gengæld giver ledertalen lederen mulighed for at gøre det abstrakte konkret, 

både gennem synlig ledelse, hvor medarbejderne får lejligheden til at sætte et ansigt på 

beslutningstageren og kulturskaberen, og gennem konkrete eksempler og argumenter, hvor 

værdierne gøres nærværende og relevante for medarbejderne. 

I forlængelse af disse tanker om kultur ser vi, at deltagerne i både i de indledende interview og i 

fokusgruppen taler om forskelle mellem teknikere (produktingeniører) og sælgere, som kunne 

tolkes som kulturelle forskelle. Som en interviewperson siger: "… sælgerne er gode til at støtte 

hinanden og når vi står og snakker med produktingeniørerne, så er det lige som at snakke med 

dem ovre på den anden side af vejen, de er lidt fremmede, ikke…" (Bilag 8.2, l. 53-55). Kombineret 
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med den manglende konsensus i ledergruppen om hvad, der er acceptabel telefonadfærd under 

møder, vil vi anbefale ledelsen at se nærmere på dette aspekt for at sikre en større samhørighed 

mellem de to grupper. 

En varig adfærdsændring? 

Ifølge Schein kræver en varig ændring af adfærd både fastholdelse og gentagelse af ledelsens 

budskab, og derfor også tid. Dette overser ledere ofte og tror, at når budskabet er aflevereret, 

ændres adfærden. Også Pass kommer ind på vigtigheden af at gentage det strategiske budskab: 

"Hver gang lederen holder en mikrotale i stedet for at lade alt gå sin vanlige, uformelle gang, 

benytter lederen sig af muligheden for at understrege, at der er en mening med det hele"(Pass 

2014, s. 100).  Det er altså nødvendigt at anvende argumenterne for den ønskede ændring mange 

gange for at fastholde forståelsen og forandringen. 

Medarbejderne var også bevidste om det. Da vi spurgte, om talen kunne stå alene, sagde flere, at 

det kunne den ikke. En deltager sagde direkte, at Lederen skal gentage budskabet: "… nu har vi de 

der fredagsmorgenmad og der kunne han da godt stille sig op en gang i mellem og lige sige det 

igen" (Bilag 14, l. 802-803). Altså opfordres Lederen med dette udsagn til at fastholde og gentage 

budskabet med løbende mikrotaler. 

Denne problemstilling var vi fra start bevidste om, men projektets tidsbegrænsning gav os 

desværre ikke mulighed for at måle på, om de spæde tegn på handlingsændringer, vi har set tegn 

på i fokusgruppeinterviewet, er varige. Det kunne være interessant at finde evidens for, om en 

leder med en ledertale og jævnlige mikrotaler kan starte og sikre fastholdelse af en ønsket 

adfærdsændring ved at måle på adfærden for eksempel et år efter. Det mest sandsynlige er, at 

talerne vil skulle følges op af yderligere tiltag for at sikre forankringen og den varige ændring. Det 

kunne i dette tilfælde være et planlagt længere forløb, som udover flere taler fra Lederen også 

kunne inkludere løbende evaluering af møderne og opslag i mødelokalerne, som minder 

medarbejderne om, hvad det gode møde er - selvfølgelig med vores soundbite. 

Burde flere indtænke taler? 

Retorik er læren om overbevisende kommunikation, og hvem har ikke et ønske om at kunne 

overbevise - leder eller ikke leder. Enhver, som ønsker indflydelse, har stået i situationer, hvor de 
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var nødt til at sige frem, og jo bedre forberedelse, jo større er chancen for, at de beslutninger der 

træffes, også er dem, der er argumenteret bedst for. Man kan således argumentere for, at 

ledertalen ikke bare er en tale holdt af en leder, men er enhver tale, som sætter en retning og 

begrunder hvorfor. 

De teoretiske metoder og retoriske virkemidler, som vi har anvendt i ledertalen, mener vi også kan 

bruges i andre sammenhænge. Flere af os har allerede anvendt tankerne bag den retoriske tale i 

vores daglige arbejde. Så selvom bare to i gruppen har officielle lederstillinger, har andre i gruppen 

også gjort brug af de retoriske værktøjer. Ovenikøbet med gode erfaringer. Så der er god grund til 

at forberede sig og tænke retorisk, også i mikrotaler og soundbite, uanset hvor i organisationen 

man befinder sig. 

Det allervigtigste er, at du har noget at fortælle. Noget der betyder noget for dig, og som dermed 

kommer til at betyde noget for dem, du taler til. Så for at opnå effekten af retorik som værktøj, må 

du sætte ordet i spil - igen og igen og igen. 

  



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

78 
 

Litteratur 
Aggerholm, H. K., Asmuss, B., Grove Ditlevsen, M., Frandsen, F., Johansen, W., Kastberg, P., … 

Thomsen, C. (2009). Intern kommunikation, organisation og ledelse: Paradigmer, 
grundopfattelser, begreber og teorier. I Intern kommunikation under forandring (s. 15–45). 
Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Andersen, K. (2012). 12 nøgler fra Kierkegaard til din ledelse. Hentet 1. maj 2018, fra 
https://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/97789/12-pointer-fra-kierkegaard-til-
din-ledelse 

Becker Jensen, L. (2004). Fra patos til logos: videnskabsretorik for begyndere. Frederiksberg: 
Roskilde Universitetsforlag. (s. 7-10 og 67-95) 

Bitzer, L. (1997). Den retoriske situation. Rhetorica Scandinavica, (3), s. 9-17. 

Bülow, U. (2014). Ud med autoriteten - ind med retorikken. I J. Gabrielsen & M. Møller (Red.), 
Ledere, der taler - taler, der leder (s. 19–32). Frederiksberg: Frydenlund Academic. 

Conger, J. A. (1991). Inspiring others: The language of leadership. Academy of Management 
Executive, 5(1), 31–45.  

Gabrielsen, J. (2010). At lede er at (over)tale: Et retorisk blik på ledelse. Ledelse i dag, (4). 

Gabrielsen, J., & Høedt-Rasmussen, I. (2012). Juridisk gennemslagskraft. Kbh.: Jurist- og 
Økonomforbundet. (s. 100–107) 

Gabrielsen, J. & Juul Christiansen, T. (2010). Talens magt: indføring i mundtlig retorik (2. udg.). 
Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 

Gabrielsen, J. & Mouton, N. (2014). Kan man tale sig til en ny organisationskultur?  I J. Gabrielsen 
& M. Møller (Red.), Ledere, der taler - taler, der leder (s. 129–151). Frederiksberg: Frydenlund 
Academic. 

Gabrielsen, J., & Møller, M. (2011). På sporet af ledelsestalen. Ledelse i Dag, (6), 1–6.  

Gabrielsen, J., & Møller, M. (2014). Introduktion: Hvorfor ledertaler – og hvorfor som leder tale? I 
J. Gabrielsen & M. Møller (Red.), Ledere, der taler - taler, der leder (s. 9-17). Frederiksberg: 
Frydenlund Academic. 

Hagen, I. (2013a). Receptionsforskning. I S. Kolstrup, G. Agger, P. Jauert, & K. Schrøder (Red.), 
Medie- og kommunikationsleksikon. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Hentet 1. maj 2018, 
fra http://medieogkommunikationsleksikon.dk/receptionsforskning/ 

Hagen, I. (2013b). Stuart Hall. I S. Kolstrup, G. Agger, P. Jauert, & K. Schrøder (Red.), Medie- og 
kommunikationsleksikon. Frederiksberg: Samfundslitteratur. Hentet 1. maj 2018, fra 
http://medieogkommunikationsleksikon.dk/stuart-hall/ 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

79 
 

Halkier, B. (2008). Fokusgrupper (2. udg.). Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 9-72) 

Hansen, H. (2014). Kommunikation skaber din organisation (2. Udg). Kbh.: Hans Reitzels Forlag. (s. 
280–289) 

Harboe, T. (2013). Metode og projektskrivning: en introduktion (2. Udg.) Frederiksberg: 
Samfundslitteratur.  (s. 81-82 & 103-107 & 165-172).  

Hartelius, E. J. & Browning, L. D. (2008). The Application of Rhetorical Theory in Managerial 
Research. Management Communication Quarterly, 22 (1), 13 – 39. 

Hoff-Clausen, E. (2008). Online ethos. Webretorik i politiske kampagner, blogs og wikis. 
Frederiksberg: Samfundslitteratur. (s. 29–53) 

Jarner Rasmussen, K. (2014). Licence to lead. I J. Gabrielsen & M. Møller (Red.), Ledere, der taler - 
taler, der leder (s. 68–83). Frederiksberg: Frydenlund Academic. 

Jensen, P., & Ulleberg, I. (2012). Oversigt over kommunikationsteorier. I P. Jensen & I. Ulleberg 
(Red.), Mellem ordene: kommunikation i professionel praksis (s. 54–62). Aarhus: Klim. 

Jørgensen, C. (2009). Hvad er retorik? I C. Jørgensen & L. Villadsen (Red.), Retorik: teori og praksis 
(s. 11–35). Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Jørgensen, C. & Kock, C. (2009). Form og stil. I C. Jørgensen & l. Villadsen (Red.). Retorik: teori og 
praksis (s. 177-193). Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Jørgensen, C. & Onsberg, M. (1999). Praktisk argumentation. Kbh.: Teknisk Forlag A/S. (s. 47-57, 
62-65 og 73-79) 

Jørgensen, C., Kock, C., & Rørbech, L. (2011). Retorik der flytter stemmer: hvordan man overbeviser 
i offentlig debat (3. Udg.). Kbh.: Retorikforlaget. (s. 223–249) 

Kjeldsen, J. E. (2013). Retorisk dannelse – hva du ikke visste du burde vite om verdens eldste 
kommunikasjonslære. Norsk medietidsskrift, 20(1), 71–80. 

Kjeldsen, J. E. (2018). Rhetorical audience studies and reception of rhetoric: exploring audiences 
empirically. I J. E. Kjeldsen (Red.), Rhetorical audience studies and reception of rhetoric: 
exploring audiences empirically (s. 1–42). Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan. 

Klit, J. (2014). Ledertalen: Ledelseskommunikationens Rolls-Royce. I J. Gabrielsen & M. Møller 
(Red.), Ledere, der taler - taler, der leder (s. 83–96). Frederiksberg: Frydenlund Academic. 

Kock, C. (2016). Retorik som kommunikationsteori. I Helder J. & Lautrup Nørgaard J. (Red.), 
Kommunikationsteori en grundbog (s. 187-201). Kbh.: Hans Reitzels Forlag.  

Kock, C. (2009). Topik. I C. Jørgensen & L. Villadsen (Red.), Retorik: teori og praksis (s. 78-83 & 
115–128). Frederiksberg: Samfundslitteratur. 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

80 
 

Kristiansen, S. (2017). Fortolkning, forståelse og den hermeneutiske cirkel. I M. Järvinen & N. Mik-
Meyer (Red.), Kvalitativ analyse: syv traditioner (s. 153–171). Kbh.: Hans Reitzels Forlag. 

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2015). Interview: det kvalitative forskningsinterview som håndværk (3. 
udg.). Kbh.: Hans Reitzels Forlag. (s. 151-196 & 235-265)  

Madsen, K. (2010). Skriv gode taler: taleskrivning som strategisk kommunikation. Kbh.: Gyldendal 
Business. (s. 29–38 & 103-121) 

Nordentoft, H. M., & Ravn Olesen, B. (2014). Kommunikation i kontekst. Kbh.: Munksgaard. (s. 83-
91) 

Pass, N. (2014). Hverdagens mikrotaler skaber fælles fodslag. I J. Gabrielsen & M. Møller (Red.), 
Ledere, der taler - taler, der leder (s. 99–114). Frederiksberg: Frydenlund Academic. 

Pedersen, C. H. (2004). Billedet som Anker. N O R D I C O M - Information, 26(1), 41–59. 

Pjetursson, L., & Petersen, H. (2002). Kommunikation og forandring - kunsten at skabe et bedre i 
morgen. I J. Helder, L. Pjetursson, & M. Bjerre (Red.), Modtageren som medproducent (2. 
udg., s. 103–167). Frederiksberg: Samfundslitteratur. 

Pontoppidan, C., & Gabrielsen, J. (2017). Topik: en overset vinkel på ledelse. Ledelse i dag, (5 maj). 

Roos, J. (2012). The benefits and limitations of leadership speeches in change initiatives. Journal of 
Management Development, 32(5), 548–559.  

Roos, J. (2014). Ledertaler i forandringsprocesser. I J. Gabrielsen & M. Møller (Red.), Ledere, der 
taler - taler, der leder (s. 49–64). Frederiksberg: Frydenlund Academic. 

Schein, E. H. (1994). Organisationskultur og ledelse (2. Udg.). Kbh.: Valmuen. (s. 12-23 og 213-236) 

Schrøder, K. (2003). Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional 
model for analyse af kvalitative receptionsinterviews. Mediekultur, (35), 63–75. 

Skole, L. (2014). Talen er en lakmusprøve for dine ledelsesbeslutninger. I J. Gabrielsen & M. Møller 
(Red.), Ledere, der taler - taler, der leder (s. 35–47). Frederiksberg: Frydenlund Academic. 

Stahlschmidt, A. (2005). Tag ordet - grib forsamlingen: med og uden PowerPoint. Kbh.: Børsens 
Forlag. (s. 173–181) 

Vatz, R. E. (2000). Myten om den retoriske situation. Rhetorica Scandinavica, (Vol. 15), s. 7-13. 

 

 

 

 



Lederens ord i spil - effekten af retorik som værktøj 
 

81 
 

 

 

 


