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Abstract 

The following thesis, entitled “Integrated Communication and Credibility” is an academic 

examination of whether Forbruger-Kontakt, as an organisation, applies integrated 

communication in the discourse of their credibility. The thesis is a case based examination 

and has been carried out in collaboration with Forbruger-Kontakt. 

  

Within the field of organisational communication there is a frequently made natural 

distinction between internal and external communication. The reason for this distinction stems 

from the trend whereby organisations often communicate differently, to different groups, 

depending on the intended recipients. 

  

In recent years there has been some focus on integrated communication in organisations.  

The term implies the integration of every form of communication, with, as a result, a more 

harmonised and consistent communication shape for the organisation thus enhancing its 

credibility. It appears however, extremely difficult for an organisation to attain the ideal of 

integrated communication, so its achievement is therefore said to remain merely an ambition. 

 

This considered, it is interesting to examine a business which has not openly expressed the 

application of integrated communication in its organisation and the aim of this thesis is to 

examine whether Forbruger-Kontakt do in fact apply integrated communication at an implicit 

level in their efforts to appear credible. 

 

Given the complex nature of this study, it is necessary to limit the examination to an 

assessment of the construction of ethos of Forbruger-Kontakt. The subject credibility is 

therefore approached rhetorically given that credibility within the rhetoric subject is perceived 

as ethos. 

 

I have decided to use empiricism consisting of a handbook written to Forbruger-Kontakt’s 

young distributors and a paper which addresses the customers of the business. With this as the 

pivotal point I have examined Forbruger-Kontakt’s discourse of their credibility using the 

theoretical framework of Aristotle. I have analysed the construction of ethos in the two 
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speeches based on Aristotle’s systematic work on persuasive modes, in which ethos is one of 

three modes of persuasion
1
. 

  

In order to analyse the construction of ethos I have adopted Aristotle’s view that a speaker, in 

this case Forbruger-Kontakt, need have the ability to convince his audience through speech, 

that he possess the required qualities. The three qualities being competence and good 

judgement (phronesis), good character (areté) and good will (eunoia). This would enable 

Forbruger-Kontakt to persuade of their credibility. 

 

The research method is a qualitative study based on two isolated text analyses of the 

handbook and the paper respectively. On the basis of my findings, a comparative evaluation 

of the two discourses was produced, bringing the findings together in a meaningful way.  

Based on the findings in the two separate analyses of the handbook and the paper and the 

subsequent comparative evaluation, I arrived at the following conclusions:  

 

 In the two speeches Forbruger-Kontakt managed to appear to possess all three 

qualities. 

 Even though both constructions of ethos were not perfect the findings revealed that 

since Forbruger-Kontakt still managed to display all qualities they have succeeded in 

establishing their credibility in both speeches.  

 When comparing the two discourses in the comparative evaluation it was revealed that 

the discourses were not completely harmonised. However, the findings showed that 

this was merely a result of Forbruger-Kontakt taking their audience into consideration, 

the audience being able to give a nod of recognition to both discourses.  

 Given the discourses of Forbruger-Kontakt’s ethos were consistent and persuasive it 

was subsequently possible to establish that Forbruger-Kontakt has applied integrated 

communisation at an implicit level.    

 In this specific case integrated communication is not mere an ambition.  

 

 

                                                
1 I wish to emphasize that I use the rhetorical terms speech instead of text, speaker instead of sender and 

audience instead of recipient.  
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Integreret kommunikation og troværdighed 

1. Indledning 

Kommunikationsfeltet indeholder mange forskellige dimensioner, men i forbindelse med 

organisationskommunikation skelnes der overordnet set mellem intern og ekstern 

kommunikation. Denne teoretiske opdeling har i løbet af årene gjort det nemmere for 

virksomhederne at skelne imellem de to felter, idet det blandt andet har gjort det nemmere at 

tilpasse kommunikationen til modtagerne. Derfor kommunikerer virksomheder ofte 

forskelligt til forskellige fora for bedre at kunne legitimere sig i disse (Helder & Pjetursson, 

2002: 31).  

 

Ikke desto mindre er der i de senere år opstået spørgsmål om, hvorvidt der stadig bør skelnes 

mellem de to felter, hvad angår kommunikation. I stedet for at opdele 

organisationskommunikation i to forskellige teoretiske områder, så foreslås der integreret 

kommunikation. Her søges der mod at efterlade et samstemt udtryk over for både 

medarbejdere og kunder, idet vejen til succes handler om at tænke intern og ekstern 

kommunikation sammen i en integreret proces (Kistrup & Toft, 2006: 117). Integreret 

kommunikation medfører også en effektivisering af virksomheders formidling af budskaber, 

når kommunikationen forekommer så entydigt og synkront som muligt(Kistrup & Toft, 2006: 

117). Dette sker gennem en implementering af en rød tråd, som gennemsyrer al 

kommunikation. 

 

Filosofien bag integreret kommunikation er ganske enkel. Det giver troværdighed til en 

virksomhed, når al kommunikation fremstår som en samlet helhed, da det giver modtagerne 

en sammenhængende oplevelse af virksomheden. Det betyder, at selv om der eksisterer en 

forskel i fremstillingerne af en virksomhed, hvor de vedtagne perspektiver tager 

udgangspunkt i modtagerne, så skal virksomhederne til stadighed give et overordnet billede af 

sig selv, sådan at både de interne og eksterne modtagere kan genkende sig i de forskellige 

fremstillinger. Dermed er der lagt et godt fundament for, at virksomheden opfattes som 

troværdig af alle modtagere.  
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Idealet med integreret kommunikation om at samordne og koordinere alle virksomhedens 

kommunikationsudtryk hævdes imidlertid at være uopnåelige, hvilket betyder, at det forbliver 

en ambition, og dermed kun en ”forestilling om”, som ikke udleves (Sandstrøm, 2008). Det er 

derfor interessant at inddrage en virksomhed, som ikke eksplicit har erklæret, at de arbejder 

med integreret kommunikation. Idet det gør det muligt at undersøge, hvorvidt virksomheden i 

bestræbelserne på at fremstå troværdig, anvender integreret kommunikation. Da dette er en 

kompleks størrelse har jeg valgt at afgrænse specialet til at undersøge opbygningen af ethos.  

 

Jeg tilgår derfor emnet troværdighed retorisk, fordi troværdighed inden for retorikken 

behandles som ethos. Inden for retorikken indgår ethosopbygningen i 

kommunikationssituationen som en del af de overbevisende momenter. Hvorvidt en 

virksomhed opfattes som værende troværdig, afhænger derfor af den påvirkning, som opstår i 

situationen. Det vil med andre ord sige, at virksomheden ikke starter med at være troværdig, 

men skal derimod opnå eller gøre sig fortjent til troværdigheden (Helder & Kragh, 2003: 46). 

Således kan en undersøgelse af en given virksomheds selvfremstilling bidrage til at illustrere, 

hvorvidt virksomheden gør brug af integreret kommunikation, som i dette tilfælde er 

udmøntet i ethosopbygningen. 

 

Begrebet ethos stammer som sagt fra retorikken, hvor ethos ifølge Aristoteles er én ud af tre 

overbevisningsmidler, der sandsynliggør den troværdighedsskabende bevisførelse (1983: 14). 

Ud af de tre appelformer betragtes ethos, som det overbevisningsmiddel, der er mest 

afgørende, når der skal skabes tillid mellem taler og tilhører, idet det knytter sig til talerens 

personlige karakter
2
. Dette skyldes at:  

 

”Vi stoler nemlig mere og med større beredvillighed på, hvad anstændige mennesker siger, og 

dette gælder generelt i alle situationer, men aldeles afgjort der, hvor der ikke foreligger 

vished, men er levnet plads for tvivl” (Aristoteles, 1983: 34).   

 

                                                
2 Jeg bruger i specialet den retoriske term tale i stedet for tekst. Det samme gør sig gældende med taler i stedet 

for afsender og tilhører i stedet for modtager. Talen referer her til henholdsvis omdelerhåndbogen og 

salgsavisen, taleren er i dette tilfælde Forbruger-Kontakt, og tilhørerne er de respektive omdelere og kunder. Jeg 

betoner dermed, at jeg anvender ordene som retorikfaglige termer. 
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Et godt eksempel på en virksomhed, der dagligt varetager kommunikation til mange 

medarbejdere og kunder, er det danske distributionsfirma Forbruger-Kontakt. Virksomheden 

beskæftiger sig med uddeling af tryksager, lokalaviser og Søndagsavisen. Til omdeling af 

disse er der ansat ca. 9.000 omdelere, og samtidig har de omkring 1.000 kunder (J. Dahl, 

interview 18. februar 2009).  

Forbruger-Kontakt er velegnet som case, da de har mange omdelere og kunder, hvor 

kommunikationen skal være troværdig, og dermed også overbevisende. Samtidig skal de 

forsøge at etablere og fastholde en rød tråd gennem alle deres kommunikationsveje, sådan at 

der eksisterer sammenhæng mellem den interne og eksterne kommunikation. I denne 

forbindelse skal der derfor være overensstemmelse i fremførelserne, og det er derfor af 

afgørende betydning, at Forbruger-Kontakt formår at give reelle fremstillinger af deres ethos. 

For at lave et fyldestgørende speciale koncentreres analyserne derfor omkring en håndbog til 

omdelerne og en salgsavis til kunderne, hvor der tages udgangspunkt i to tekstmaterialer til 

henholdsvis interne og eksterne tilhørere. Specialet vil dermed være af komparativ karakter.  

 

Jeg har de sidste tre år arbejdet som overphoner for Forbruger-Kontakt og har derigennem 

fået kendskab til virksomheden. Tiden, jeg har brugt der, har endvidere været med til vise, 

hvor vigtigt det er at fastholde et konsekvent kommunikationsudtryk. 

 

1.1. Problemformulering 

Med baggrund i Forbruger-Kontakt som case vil specialet forsøge at besvare følgende 

problemformulering:  

 

Hvordan søger Forbruger-Kontakt at fremstille sig selv om en troværdig virksomhed over 

for deres omdelere og kunder, og hvorvidt anvendes der integreret kommunikation til 

fremstillingerne? 

 

Det overordnede formål bliver derfor at undersøge om Forbruger-Kontakt i bestræbelserne på 

at fremstå som en troværdig virksomhed implicit anvender integreret kommunikation i 

selvfremstillingerne. Besvarelsen falder i tre overordnede dele, hvor de to første tager afsæt i 

to sidestillende analyser af ethosopbygningen i omdelerhåndbogen og salgsavisen. Den 
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afsluttende og tredje del indeholder en komparativ vurdering af Forbruger-Kontakts samlede 

fremstilling af deres troværdighed. Således lægges der op til, at specialet både vil være af 

analyserende, fortolkende og vurderende karakter. Specialets tyngdepunkt vil imidlertid blive 

lagt på den analyserende del af ethosopbygningen.  

 

1.2. Metode 

Nedenfor følger en beskrivelse af både den faglige metode samt undersøgelsesmetoden. 

Hermed belyses de vigtigste bestanddele, som specialet kommer til at indeholde. 

Forud for bearbejdelsen af Forbruger-Kontakts materialer til deres omdelere og kunder deltog 

jeg i et møde med Marketingschefen Jane Dahl. Her fremlagde jeg specialets emnemulighed i 

form af integreret kommunikation og troværdighed. Mødet fungerede samtidig som et 

interview, hvor jeg benyttede lejligheden til at undersøge, hvilke aspekter af virksomhedens 

interne og eksterne kommunikation, der ville være relevante at undersøge i forhold til 

begreberne integreret kommunikations og troværdighed. Undervejs vil jeg henvise til 

interviewet og de oplysninger, som fremkom.  

 

Til udførelsen af den metodiske undersøgelse inddrages Aristoteles’ teori om appelformen 

ethos, hvorfor det er behørigt at redegøre for teorien i et separat kapitel inden undersøgelsen 

finder sted. Den primære årsag til at valget er faldet på Aristoteles skyldes, at det igennem 

hans metode bliver muligt at fokusere på omdelerhåndbogen og salgsavisen som isolerede 

taler, hvor der ikke tages hensyn til tilhørernes tidligere opfattelse af virksomhedens 

troværdighed.  

 

På baggrund af dette teoretiske standpunkt bliver specialets faglige metode derfor baseret på 

en kvalitativ metode frem for en kvantitativ. Årsagen til fravalget af en kvantitativ metode 

skyldes, at det hverken er analysens hovedformål at generalisere eller at eksemplificere 

statistiske sammenligninger. Derimod er ønsket med den kvalitative fremgangsmåde at 

opstille en dybdegående og fortolkende analyse til besvarelsen af problemformuleringen. 

Undersøgelsens faglige metode vil derfor blive koncentreret om tekstanalyser af først 

omdelerhåndbogen og dernæst salgsavisen. 
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Inden analyserne påbegyndes, udredes den retoriske situation indledningsvis, hvilket gøres 

for, at der ikke skal herske tvivl om de situationelle kontekster i omdelerhåndbogen og 

salgsavisen. Ved efterfølgende at opstille to isolerede analyser af talerne, hvor Forbruger-

Kontakts forsøg på at etablere deres troværdighed redegøres for, bliver hvert materiale 

undersøgt på sin præmis. Dermed bliver analyserne mere dybdegående. De separate analyser 

vil vise, hvordan virksomheden via en selvfremstilling af de organisatoriske karakterer 

forsøger at overbevise om deres troværdighed. Endvidere opstilles der efter hver analyse en 

diskussion, som vurderer resultaterne af de separate analyser. Metoden bruges derpå i praksis 

til at diskutere, hvorvidt Forbruger-Kontakts selvfremstilling er overbevisende.  

 

Formålet med først at fokusere på selvfremstillingen af Forbruger-Kontakts ethos i 

omdelerhåndbogen og dernæst på fremstillingen af virksomhedens ethos i salgsvisen gør det 

muligt at udføre en komparativ vurdering af, hvorvidt Forbruger-Kontakt fremstår som en 

troværdig virksomhed gennem en integreret selvfremstilling af ethos.  

 

1.3. Begrebsdefinitioner 

Jeg vil i denne del kort gennemgå de begrebsdefinitioner, som ligger til grund for 

problemformuleringen og den anlagte teori. Grunden til definitionen af de centrale begreber, 

som specialet er centreret omkring er, at det skaber klarhed over, hvordan de senere gribes an. 

Til definitionerne tager jeg afsæt i organisationskommunikation og retorik. 

 

1.3.1. Integreret kommunikation 

Definitionen af integreret kommunikation, som ligger til grund for det metodiske 

omdrejningspunkt, lyder: Integreret kommunikation er forestillingen om og bestræbelserne 

på at samordne og koordinere alle organisationens kommunikationsudtryk, således at 

organisationen taler med én stemme (Sandstrøm, 2008). Selvom begrebet er kendt inden for 

faget organisationskommunikation, så er det foreløbigt ikke særlig udbredt på et eksplicit 

niveau hos virksomhederne. Jeg finder det derfor nødvendigt at gøre opmærksom på min 

anvendelse af begrebet.  
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1.3.2. Ethos 

I forbindelse med definitionen af ethos er det vigtigt først at understrege, at der findes mange 

udlægninger af ethos. Inden for retorikken defineres ethos bredt som ”den opfattelse en 

modtager har af en afsender på et bestemt tidspunkt” (Kjeldsen, 2004: 117). Derimod 

betragter Aristoteles ethos: Som den påvirkning talerens karakterer udøver under selve 

talen. Det er vigtigt at betone, at ethos derfor er den personlige troværdighed, som taleren 

forsøger at etablere og søge tilslutning til.  

Hvormed skærpes det faglige ethos i talen, igennem taleren selv (Kjeldsen, 2004: 115). Dette 

medfører, at en talers ethos ikke findes i en forhåndsopfattelse af taleren, men derimod i den 

specifikke tale. På baggrund heraf ligger Aristoteles’ definition til grund for de følgende 

analysekapitler, hvilket betyder, at jeg behandler troværdighed som ethos. 

 

Når Aristoteles peger på ethos som talerens karakter, referer han samtidig til tre dyder, som 

han har identificeret. Det er disse tre dyder, som udgør en talers karakter. Dyderne er som 

følger: phronesis, areté og eunoia. Jeg har vurderet, at det vil være mest hensigtsmæssigt med 

en klar definition af de tre dyder. Hvilket er taget ud fra den betragtning, at analyserne af 

opbygningen af Forbruger-Kontakts ethos senere i specialet tager afsæt i dem.  

 

1.3.3. Phronesis 

Udgangspunktet for definitionen af phronesis er hentet fra den klassiske retorik, som 

definerer den som kompetence (Kjeldsen, 2004: 118). Jeg har imidlertid uddybet definitionen, 

således at phronesis defineres som: kompetence og sund dømmekraft. Det gøres for at give et 

mere fuldendt billede af dyden. Aristoteles har specificeret phronesis til blandt andet at være 

afsenderens følelse af selvsikkerhed og ekspertise (Sloane, 2001: 266). Overført til specialets 

analyser har jeg valgt at koble selvsikkerhed sammen med ekspertise og genkender i stedet 

phronesis som blandt andet virksomhedens følelses af træfsikkerhed, respekt, fyldestgørende 

definitioner og struktureringen af talen.  
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1.3.4. Areté 

Specialet anvender her en definition af areté, som er udledt fra retorikken. Inden for 

retorikken er dyden defineret som: gode menneskelige egenskaber (Kjeldsen, 2004: 118). For 

at kunne genkende areté i analyserne er der fokus på for eksempel forstandige eftertanker, 

modighed, rundhåndethed og tilvejebringelsen af gode ting, som har betydning for tilhørernes 

lykke. Dydens bestanddele er således baseret på Aristoteles’ tanker om areté (1983: 69). 

 

1.3.5. Eunoia 

Eunoia defineres som: velvilje over for tilhørerne, og er baseret på Aristoteles’ definition 

(Sloane, 2001: 266). I dette tilfælde tages der også afsæt i Aristoteles beskrivelse af dyden, og 

derfor genkendes eunoia eksempelvis via ordvalget, fremhævelsen af tjenstvillighed, 

lydhørhed og et gensidigt holdningsfællesskab (Sloane, 2001: 266).  

 

1.4. Empiri 

I den nærværende del redegøres der for empirien, som er valgt på baggrund af specialets 

problemformulering og formålet med undersøgelsens problemstilling.  

 

For at lægge vægt på integreret kommunikation er det nødvendigt at kigge på både interne og 

eksterne materialer, sådan at der kan gives et fuldendt overblik af virksomhedens samlede 

fremstilling. I forbindelse med analysen af, hvordan Forbruger-Kontakt fremstår som 

troværdig over for deres interne målgruppe, vil der blive fokuseret på Forbruger-Kontakts 

omdelerhåndbog, som hedder Håndbog for omdelere – Ruten til hurtige penge. Tilhørerne 

bliver derfor i dette tilfælde omdelere i alderen fra tretten til atten år. I omdelerhåndbogen 

byder virksomheden velkommen til de nyansatte omdelere, og den udsendes typisk til alle 

omdelere, inden de starter med at omdele første gang.  

 

Den valgte empiri til analysen af Forbruger-Kontakts materiale til den eksterne målgruppe 

(deres kunder) er en salgsavis, som hedder Avisen om målrettet markedsføring. Avisen blev 

lanceret i marts 2009. I salgsavisen markedsfører Forbruger-Kontakt deres forskellige 



Forbruger-Kontakt  Integreret kommunikation og troværdighed 

       Pia Riise Lauridsen 
Kandidatafhandling 

Cand.ling.merc. 

13 

produktservices til kunderne. Den primære empiri består derfor af udvalgt skriftligt materiale 

fra Forbruger-Kontakt, og hermed består specialets empiriske grundlag af kvalitative data.  

 

På baggrund af den snævre problemformulering, samt den valgte metode og empiri vil 

specialets belysning derfor gælde for netop denne case, men samtidig betyder det også større 

sandsynlighed for fordybelse i Forbruger-Kontakts materiale til omdelerne og kunderne. 

 

1.5. Afgrænsning 

Denne del har til formål at forklare de afgrænsninger, som er foretaget på baggrund af 

undersøgelsens problemstilling. 

 

I skrivende stund er Forbruger-Kontakt i gang med at implementere en del nyt skriftligt 

materiale til mange af deres interessenter. Som tidligere nævnt har de lige lanceret en 

salgsavis til deres kunder, og deres omdelerhåndbog er et opdateret kommunikationsmiddel til 

omdelerne. Derudover er der også planer om at forbedre hjemmesiderne til både deres interne 

og eksterne interessenter (J. Dahl, interview 18. februar 2009).  

 

Jeg har fravalgt at basere specialets undersøgelse på en webanalyse af de to hjemmesider, som 

foreligger til begge grupper af tilhørere (www.fk.dk og www.blivomdeler.nu). Grunden er, at 

hjemmesiden til omdelerne (www.blivomdeler.nu) i specialets begyndelsesfase, ikke havde 

tilnærmelsesvis samme indhold af informationer, som hjemmesiden til kunderne. Resultatet af 

en komparative webanalyse ville derfor ikke være baseret på ligeværdige informationer. For 

at opveje den uoverensstemmende tekstmængde, som hjemmesiderne har, kunne det derfor 

blive nødvendigt at udføre en supplerende retorisk tekstanalyse af noget givent materiale til 

omdelerne. Jeg har derfor valgt i stedet at anvende to tekstmaterialer, som består af 

tilnærmelsesvis lige meget tekst, og dermed er der større mulighed for at udføre en 

komparativ, ligestillet analyse.  
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1.6. Specialets opbygning 

Hensigten med denne del er at give et overordnet billede af specialets opbygning og 

præsentere indholdet af de enkelte kapitler. 

 

Kapitel 1: Indledning 

I indledningen blev specialets problemstilling og problemformulering præsenteret, samtidig 

med at casen blev fremlagt. Kapitlet indeholdt derudover et metodeafsnit, som klarlagde 

specialets faglige metode, og ligeledes blev undersøgelsesmetoden gennemgået. Efterfølgende 

fulgte en begrebsdefinition, og der blev ligeledes redegjort for det empiriske grundlag. 

Afslutningsvis blev der præsenteret en afgrænsning af specialet, som var foretaget på 

baggrund af undersøgelsens problemstilling.     

 

Kapitel 2: Teoretisk behandling af ethos 

I dette kapitel vender jeg først blikket mod centrale teorier, som har haft stor betydning for 

definitionen og afgrænsningen af ethosbegrebet. Dernæst følger en gennemgående 

redegørelse af Aristoteles’ teori om ethos, som han fremstiller i Retorik, og som udgør 

rammen for specialets analyser. Derudover fremstilles det, hvordan teorien overføres til den 

praktiske udarbejdelse af de isolerede analyser af omdelerhåndbogen og salgsavisen. Der 

foregår dermed en udredning af den teoretiske forståelsesramme, som specialet er baseret på. 

 

Kapitel 3: Omdelerhåndbogen  

Kapitel fire består af tre overordnede dele. Den første del fokuserer på den retoriske situation 

af omdelerhåndbogen, som kort opridses. Grunden til valget af placeringen af de retoriske 

situationer er, at det vil være den mest hensigtsmæssige placering, idet de dermed vil være i 

frisk erindring under den fortsatte læsning. Den næste del er koncentreret omkring en analyse 

af selvfremstillingen af virksomhedens troværdighed i omdelerhåndbogen, hvorefter der 

foretages en diskussion på baggrund af analysens resultater.  

 

Kapitel 4: Salgsavisen  

Kapitel fem tager udgangspunkt i samme fremgangsmåde som i foregående kapitel. Det vil 

sige, at kapitlet først redegør for den retoriske situation i salgsavisen, hvorefter hovedanalysen 
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af, hvordan Forbruger-Kontakt selvfremstiller deres troværdighed følger. Afslutningsvis 

opstilles der en diskussion af virksomhedens selvfremstilling. 

 

Kapitel 5: Komparativ vurdering  

Dette kapitel indeholder en komparativ vurdering, som er resultatet af de observationer, jeg 

har gjort mig undervejs omkring analyserne. Specialet munder dermed ud i en diskussion om 

selvfremstilling af Forbruger-Kontakts ethos, hvor det diskuteres, hvorvidt virksomheden 

anvender integreret kommunikation for at fremstår troværdig. 

  

 

Kapitel 6: Konklusion 

Specialets afsluttende kapitel består af en konklusion, som giver svar på 

problemformuleringen, og danner dermed den endelige ramme om den faglige og 

indholdsmæssige behandling. 
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2. Teoretisk behandling af ethos 

I dette kapitel af specialet vil jeg bevæge mig over i den teoretiske del, som udgør rammen for 

de efterfølgende analyser af henholdsvis omdelerhåndbogen og salgsavisen. Det vil senere 

fremgå af kapitlet, at ethos i de konventionelle oversættelser betyder karakter. Når termen 

karakter i de følgende kapitler bruges er det et resultat af, at jeg som udgangspunkt anser 

ethos, som det overbevisende element af talerens karakter. 

 

I situationer, hvor man som tilhørere låner sin opmærksomhed til en taler, går man ubevidst 

og bevidst ind og bedømmer karakteren, som taleren udstråler (Hoff-Clausen, 2008: 11). Det 

vil sige, at talerens karakterer bliver en vigtig del af den situationelle kontekst, hvor tilhørerne 

anskuer, hvordan det sagte skal fortolkes. Det er på baggrund heraf i talerens interesse at 

fremstille sin karakter troværdigt, da fremstillingen er med til at bestemme, om tilhørerne 

overbevises om karakterfremstillingen.  

 

Det skal forstås af det foregående afsnit, at jeg her arbejder med en centrering af subjektet, 

hvor talerens karakter sættes i fokus. Dette gøres, fordi det i tilfælde med ethos ikke kun 

handler om kendskabet til taleren og dennes omdømme, men i særdeleshed også om den 

opfattelse tilhørerne får af talerens karakter. Som det vil fremstå senere i kapitlet var det især 

Aristoteles’ opfattelse af ethosbegrebet, som bibragte dette synspunkt til retorikken (Hoff-

Clausen, 2008: 13). Ethos er imidlertid et nuanceret begreb, som er udlagt og anvendt på flere 

forskellige måder, hvilket er grunden til, at jeg i det følgende har udvalgt nogle af de 

betragtninger af ethos, som i dag stadig diskuteres og er nyttige i nutidens studier. Formålet 

med første del af dette kapitel er derfor at blotlægge nogle af de afgrænsninger og 

redegørelser, som i den klassiske retorik er knyttet til ethos-begrebet. Dette gøres for at vise, 

hvorfor jeg har valgt Aristoteles’ teori om ethos til behandling af de følgende analyser. 

 

2.1. Traditionelle forståelser af ethos 

Inden for retorikken tales der især om to forskellige traditioner, hvad angår ethos, og det er 

især disse traditioner, som efterfølgende har påvirket andre retorikker. Den ene tradition er 

grundlagt af Isokrates, som vægtede talerens moralske karakter højt. Han betoner, at 
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dannelsen af en talers moralske karakter sker gennem retorisk dannelse og livsførelse som en 

god borger. Som modsætning hertil findes den anden tradition, som blev formuleret af 

Aristoteles. Han fremhæver også talerens karakter, men i hans optik er talerens karakter et 

resultat af en persuasiv sproglig konstruktion. Han fremhæver derfor, at retorik er en 

instrumental lære om overbevisning, hvortil Isokrates’ forståelse af retorik er knyttet til en 

konstruktiv samfundskraft (Hoff-Clausen, 2008: 30). Der refereres til to de traditioner som 

den isokratiske og den aristoteliske.  

 

2.1.1. Læren om retorik 

Inden diskussionen af de to traditioner fortsætter er det imidlertid vigtigt først at præsentere, 

hvordan Isokrates og Aristoteles hver især betragter læren om retorik, idet ethos-begrebet er 

stærk knyttet hertil. Dette gøres for at skabe større bevidsthed om, hvor deres forskellige 

udlægninger af ethos stammer fra.  

 

2.1.1.1. Isokrates’ retoriske lære 

Isokrates’ forståelse af retorik er knyttet op på et dannelsesideal, som er med til både at forme 

individernes karakter og det omgivende samfund. Han argumenterer ligeledes for, at det er 

igennem retorikken, at man lærer at skabe gode borgere og regulere opførelsen i samfundet 

(Hoff-Clausen, 2008: 31). Det vil sige at udover, at det kommer taleren til gode at få opbygget 

sin karakter og sit omdømme gennem sin livsførelse, så lægger Isokrates samtidig vægt på, at 

talerens karakter og omdømme også kommer samfundet til gode. Årsagen til, at retorikken 

lærer at skabe gode borgere, skyldes, ifølge Isokrates, at man som retoriker blandt andet 

bliver bevidst om den tætte forbindelse, der er mellem at overbevise tilhørerne af talen og det 

at være et godt og agtværdigt menneske, som medborgerne agter (Isokrates, 1986: 192).  

 

Isokrates peger med andre ord på, at en persons omdømme har en høj værdi, når det kommer 

til en talesituation. Ifølge ham vil den største vægt blive lagt på at erhverve sig det bedst 

mulige renommé, idet: ”Det er jo noget, alle ved, at ord, der udtales af vel anskrevne 

personer, forekommer sandere og mere overbevisende end de, som lyder fra folk med et 

dårligt omdømme…” (1986: 192). Dette skyldes, at den pågældende handling bliver stillet i et 
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bedre lys, fordi talerens livsførelse tilfører handlingen troværdighed. Han understreger 

yderligere i samme afsnit, at det er denne virkning, som ethvert individ bør tilstræbe mere end 

noget andet (1986: 192)(Isokrates, 1986192). 

 

Det er her værd at bemærke, at Isokrates ikke opererer direkte med termen ethos, men han 

taler derimod om talerens troværdighed, som er opstået på baggrund af sin livsførelse samt et 

godt omdømme. Samlet set så fokuserer Isokrates med andre ord meget på talerens 

troværdighed, men ifølge ham skabes den overbevisende kraft ikke i selve talen. Derimod 

argumenterer Isokrates for, at overbevisningen er et fast element i talerens karakter og 

omdømme. 

 

2.1.1.2. Aristoteles’ retoriske lære 

Aristoteles er enig med Isokrates i, hvor stor betydning taleren har, for at overbevisningen 

finder sted. Aristoteles har identificeret tre overbevisningsmidler, som en taler benytter sig af 

og ud af de tre fremhæver han: ”Det er lige ved, at talerens karakter rummer det stærkeste 

overbevisende moment af dem alle” (1983: 34). Bevismidlet, som Aristoteles her refererer til 

er ethos, og de to andre bevismidler kalder han for henholdsvis pathos og logos.  

 

Det er således udpegningen af de overbevisende momenter, som foreligger i en tale, som 

optager Aristoteles, Ifølge ham er det retorikkens ”kunnen” (1983: 14). Han opererer med, at 

der findes to former for bevismidler, hvoraf den ene form udgøres af de tre appelformer ethos, 

pathos og logos. De kaldes for de ”fagmæssige”, hvilket er dem, taleren selv tilvejebringer i 

talen. Den anden form for bevismidler kaldes for ”ikke-faglige” og er dem, som foreligger i 

forvejen, og som umiddelbart kan tages i brug, når det er nødvendigt (Aristoteles, 1983: 14)
3
.  

 

Det er med andre ord den persuasive virkning, som finder sted i selve talen, som Aristoteles 

fokuserer på. Dette er baseret på, at den persuasive virkning, ifølge Aristoteles må: ”imidlertid 

afstedkommes ved talen selv og ikke nogen forhåndsindstilling, om hvad slags menneske 

taleren er” (1983: 34). Aristoteles’ lære om retorik er derfor meget fokuseret på den 

                                                
3 Oversættelsen af atechnoi til ikke-faglige og entechnoi til fagmæssige er hentet fra Thure Hastrups oversættelse 

fra 1983 af Aristoteles’ Retorik.  
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situationelle kontekst, og er dermed ikke særlig interesseret i talerens livsførelse og den 

karakter og omdømme, som skabes heraf. Dermed ikke sagt, at han ikke anerkender, at 

livsførelsen spiller en rolle, som Isokrates mener, men set i forhold til en konkret 

fremstillingssituations så anser Aristoteles imidlertid ikke livsførelsen, som en del af 

retorikkens fag. Grunden til dette er, at livsførelsen foreligger på forhånd, hvormed den går 

forud for fremførelsen af talen. Det vil sige, at ethos sådan set ikke er knyttet til personen i sig 

selv, men til den fremstilling, som taleren fremfører i sin tale. 

 

2.1.2. Ethos i forhold til den isokratiske og aristoteliske tradition 

De to traditioner, den isokratiske og den aristoteliske, betragtes ofte som direkte 

kontrasterende. Dette skyldes, at den isokratiske tradition betragter ethos, som et 

dannelsesideal, der er baseret på talerens moralske livsførelse, hvorimod den aristoteliske 

tradition primært beskæftiger sig med ethos som tekstfænomen, hvilket udgøres af en 

persuasiv appelform. Det er blandt andet James Baumlin, der betragter den isokratiske og 

aristoteliske tradition som kontraster. Ifølge ham fremhæver den isokratiske tradition behovet 

for at være et godt menneske, idet det eksempelvis bidrager til at gøre samfundet bedre 

(Andersen, 2004: 182). Den aristoteliske tradition betoner derimod tilstrækkeligheden af at 

virke god (Hoff-Clausen, 2008: 33). Det betyder med andre ord, at den isokratiske traditionen 

handler om at delagtiggøre sin karakter, hvor det i den aristoteliske handler om at skildre sin 

karakter, sådan at den repræsenteres fordelagtigt (Hoff-Clausen, 2008: 33).      

 

Der er derfor en stor forskel mellem de to traditioner, men der findes også ligheder mellem 

dem. Både Isokrates og Aristoteles er nemlig begge optaget af, hvordan talerens karakter 

fungerer som belæg for talens fremførte synspunkter (Hoff-Clausen, 2008: 34). Dette er til 

trods for, at Isokrates betoner, at belægget skabes gennem sin livsførelse og det gode 

omdømme, og Aristoteles lægger vægt på, at det skabes gennem en afspejling af talerens 

karakter. Selvom dette er tilfældet, så er begge teoretikere imidlertid, som tidligere illustreret, 

optaget af, hvor stor betydning talerens karakter har for overbevisningen af talen. De er begge 

interesseret i, hvordan udviklingen af talerens karakter sker gennem valg. Hos Isokrates sker 

udviklingen ved, at taleren foretager nogle valg omkring sin karakter sådan, at taleren får 

opbygget en livsførelse, som skaber anerkendelse hos medborgerne. For Aristoteles sker 
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udviklingen af talerens karakter ved at vælge, hvordan karakteren bedst fremstilles gennem 

sproget. Dermed bliver det i begge traditioner en tilpasningsproces, som taleren gennemgår 

valgfrit. Det betyder, at begge traditioner påpeger, at handlinger former karakteren. Årsagerne 

for handlingerne er blot forskellige.  

 

2.1.3. Vurdering 

Begge traditioner er velegnet til at belyse ethos-begrebet, især fordi begge betragter talerens 

karakter som en forudsætning for, at overbevisning skabes. Men der er også svagheder ved 

hver af traditionerne, som unægtelig har en indvirkning på undersøgelsen. Det er mit ansvar 

som undersøger at være opmærksomme på styrke og svagheder, når teorier skal udvælges og 

bruges i en undersøgelsessituation. 

 

En styrke ved den isokratiske tradition er, at den fremhæver, at talerens karakter skabes 

gennem retorisk lære. Retorikken har dermed en fundamental styrke til at forme den enkeltes 

måde at udtrykke sig på, som bevirker, at en talers omdømme og dermed talerens karakter 

udvikles. I en talesituation er talerens karakter dermed ikke en konstruktion, men talerens 

egentlige væremåde. Taleren behøver derfor ikke at konstruere sin fremstilling. Det betyder 

samtidig at talerens egentlige væremåde har konsekvens for fremstillingen af sin karakter i en 

given tale. Både hvis taleren har haft en positiv eller negativ livsførelse. 

Selvom dette, er en styrke, så er det imidlertid en svaghed i forhold til specialets 

undersøgelse. For at afdække talerens karakter ville det være behørigt at udvide 

undersøgelsens genstand, som i dette tilfælde er Forbruger-Kontakts omdelerhåndbog og 

salgsavis, og derfor ville det være en nødvendighed kigge ud over selve den retoriske 

situation. Analyserne skulle dermed inkludere en undersøgelse af Forbruger-Kontakts 

omdømme hos både omdelerne og kunderne. 

 

En styrke ved den aristoteliske tradition er, at en talers karakter inden for denne tradition 

skabes ved en ren sproglig konstruktion. Det vil sige, at udviklingen af en talers karakter ikke 

skal findes uden for den konkrete retoriske situation. Dette gør det muligt at afgrænse 

undersøgelsens genstand, hvormed den i dette speciale forbliver begrænset til 

omdelerhåndbogen og salgsavisen. Den aristoteliske tradition anerkender med andre ord, at 
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sproget formes gennem sproglige konstruktioner, og derfor er de sproglige udtryksmåder 

afgørende i fremstillingen af karakteren. En svaghed ved traditionen er imidlertid, at idet 

sproget har denne skabende funktion forbliver fremstillingen af karakteren en konstruktion. 

Eller sagt anderledes, så bliver fremstillingen en ren iscenesættelse og ikke en fremstilling af 

talerens egentlige karakter. Dermed har fremstillingen formentlig en større risiko for at blive 

opfattet som opstillet og ikke reel. 

 

Bevisførelsen handler i denne case om at overbevise tilhørerne om Forbruger-Kontakts 

troværdighed, og med udgangspunkt i ovenstående vurdering er Aristoteles’ teori om ethos 

blevet valgt til de kommende analyser af omdelerhåndbogen og salgsavisen. Resultaterne 

bliver derfor baseret på objektivitet i stedet for en subjektiv holdning fra omdelere og kunder. 

Valget er foretaget ud fra at den subjektive holdning kan være farvet af, at omdelerne og 

kunderne eventuelt har en positivt eller negativt holdning til Forbruger-Kontakt, der er opstået 

uafhængigt af omdelerhåndbogen og salgsavisen, og som derfor påvirker undersøgelsen. 

Dermed er overbevisningen baseret på den persuasive virkning, som finder sted i selve talen 

og ikke på omstændigheder, som er uafhængige af denne. Vurderingen af hvilken teori, som 

undersøgelsen baseres på, er derfor valgt ud fra den teori, som er mest velegnet til 

undersøgelsen af specialets specifikke empiri.   

  

2.2. Aristoteles’ teori om ethos 

For at opnå en fyldestgørende analyse af Forbruger-Kontakts troværdighed vil specialet, som 

nævnt, tage udgangspunkt i Aristoteles teori om bevismidler, nærmere bestemt appelformen 

ethos. Jeg vil først begrunde, hvorfor hans betragtning af bevismidler er især egnet til at 

analysere empirien. Herefter beskæftiger jeg mig med at redegøre yderligere for Aristoteles’ 

teori om ethos. 

 

Den første systematiske behandling og formulering af bevismidler skal findes hos Aristoteles. 

Det er stadig i mange tilfælde hans behandling, som ligger til grund for den moderne retorik. 

I hans forståelse består bevismidlerne af en treklang, som udgøres af appelformerne ethos, 

logos og pathos. Valget er faldet på Aristoteles’ bevismidler, fordi det ifølge ham er disse tre, 

som indgår i en fremstilling, som skal underbygge troværdigheden af en bevisførelse (1983: 
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14). Ethos er talerens karakter og pathos er baseret på at sætte tilhørerne i en bestemt 

stemning, hvor de påvirkes af talerens ord. Appelformen logos er den endelige overbevisning, 

som skabes gennem selve det sagte, sådan at taleren i hvert tilfælde demonstrerer sandheden 

eller det, som synes at vise rigtigheden af det sagte (Aristoteles, 1983: 34). Det vil sige, at 

logos er selve argumentationen, som taleren benytter sig af for at skabe overbevisning. De tre 

appelformer er derfor afhængige af hinanden.  

 

Der eksisterer især et indbyrdes forhold mellem ethos og logos. På den ene side skal 

opfattelsen af talerens karakter fremkaldes af logos, idet en rationel argumentation (logos) 

appellerer til tilhørernes behov for kendsgerninger og viser ”sandheden”. Det medfører 

dermed troværdighed (ethos) til taleren. På den anden side skabes selve argumentationen 

(logos) ud fra talerens holdninger, hvormed logos skabes ud fra talerens livssyn (Kjeldsen, 

2004: 133).  Begge appelformer kan derfor siges at tilføre troværdighed til hinanden. 

 

Til analysen har jeg fravalgt at beskæftige mig med pathos og logos og sætter derfor 

ethosbegrebet i centrum. Specialet anvender Aristoteles’ betragtning om, at ethos er den 

påvirkning, som talerens karakterer udøver under selve talen (Kjeldsen, 2004: 116). 

Velegnetheden af, at undersøgelsen koncentreres omkring ethos, består i, at Aristoteles 

ligefrem argumenterede for: ”Det er lige ved, at hans (talerens) moralske personlighed 

rummer det stærkeste overbevisende moment af de tre overbevisningsmidler” (1983: 34). 

Aristoteles peger hermed på afsenderens ethos, og dermed bygger hans teori på, at den 

konkrete situation afhænger af, hvordan taleren forsøger at overbevise tilhøreren gennem en 

troværdig fremførelse af sin egen personlige karakter. Aristoteles betragter situationen sådan, 

fordi han ser karakteren, som noget, der formes gennem handlinger (Hoff-Clausen, 2008: 35). 

Aristoteles er dermed bevidst om, at taleren selv tilvejebringer sin ethos i talen. 

 

For at ethos imidlertid fungerer som fagligt bevismiddel, skal taleren besidde tre karakterer, 

som også kaldes for dyder. Det skyldes, at overbevisning ifølge Aristoteles: ”… skabes 

gennem talerens karakter, når talen afholdes på en sådan måde, at den gør talerens person 

troværdig” (1983: 34). Taleren skal dermed besidde en evne til at afholde talen sådan, at den 

påvirker tilhørerne, da dette betyder, at taleren fremstilles med særlige karakterer. Disse 

karakterer kaldes også for dyder, og de genkendes som phronesis, areté og eunoia. Phronesis 
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er talerens fremstilling af sin kompetence og sunde dømmekraft, areté er fremstillingen af 

talerens gode menneskelige egenskaber og eunoia er talerens velvilje over for tilhørerne.  

Aristoteles betoner, at ethos er talerens personlige karakter, og i forbindelse med analysen af 

Forbruger-Kontakts ethos er det derfor virksomhedens organisatoriske karakterer, som 

analyseres. Det vil samtidig sige, at det er via en selvfremstilling af de organisatoriske 

karakterer, at Forbruger-Kontakt kan overbevise om sin troværdighed.  

På baggrund heraf lægges der i de to kommende kapitler ud med at analysere og fortolke 

Forbruger-Kontakts organisatoriske karakterer, hvilket vil sige ethosopbygningen, og dermed 

de tre dyder phronesis, areté og eunoia.  

 

3. Omdelerhåndbogen 

Indledningsvis redegøres der i dette kapitel for omdelerhåndbogens retoriske situation, 

hvorefter der tages udgangspunkt i en isoleret analyse af den. Analysen har til formål at 

påpege, hvordan Forbruger-Kontakt forsøger at overbevise om deres troværdighed gennem en 

selvfremstilling af deres organisatoriske karakterer. Hermed bliver det muligt at fremsætte en 

diskussion af virksomhedens selvfremstilling, som fortolker analysens resultater. 

 

3.1. Den retoriske situation 

Inden analysen af Forbruger-Kontakts ethosopbygning i omdelerhåndbogen påbegyndes, vil 

jeg kort redegøre for den retoriske situation. Dette gøres for at behandle de formelle aspekter 

af situationen. I henhold til Bitzers grundtanke om den retoriske situation, så udgøres det af 

tre konstituerende elementer, der genkendes som det påtrængende problem, publikum og de 

tvingende omstændigheder (1997: 13). 

 

I denne forbindelse handler det påtrængende problem om, at Forbruger-Kontakt ønsker at 

etablere sig som en troværdig virksomhed over for omdelerne. Dette behov er opstået, fordi 

omdelerne lige er blevet ansat og derfor skal overbevises om virksomhedens troværdighed. 

Omdelerne påvirkes derigennem til at handle efter Forbruger-Kontakts ønsker. Talens 

publikum er derfor omdelere ansat hos Forbruger-Kontakt. Der bibringes nogle tvingende 

omstændigheder til situationen for at skabe overbevisning, hvormed Forbruger-Kontakt 
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implicit kan fremtvinge bestemte handlinger fra omdelerne. Det er i dette tilfælde Forbruger-

Kontakts organisatoriske karakterer. 

3.2. Ethos i omdelerhåndbogen 

I denne del vil jeg analysere, hvordan Forbruger-Kontakt via ethosopbygningen og 

fremstillingen af deres organisatoriske karakterer forsøger at etablere sig som en troværdig 

virksomhed. Analysen vil indledningsvis fokusere på phronesis, derefter på dyden areté og 

afslutningsvis på eunoia.  

Dermed bliver der ikke gået til værks efter omdelerhåndbogens sideopsætning. Som nævnt i 

kapitel et, er phronesis defineret som kompetence og sund dømmekraft, areté som gode 

menneskelige egenskaber og eunoia som velvilje over for tilhørerne. 

 

3.2.1. Phronesis 

På omdelerhåndbogens tredje side indleder Forbruger-Kontakt med en fremstilling af deres 

besiddelse af kompetence og sund dømmekraft. Dette gøres ved at opdele siden i to, hvor den 

første del indeholder informationer til omdelerne og dernæst en kort introduktion af 

virksomheden. Der står således i talen: ”Du kan bl.a. læse om det udstyr, vi stiller til 

rådighed, samt dine ansættelsesforhold. Håndbogen gør dig også klogere på, hvad vi 

forventer af dig, og hvad du skal gøre for at udføre jobbet optimalt”. Her benytter Forbruger-

Kontakt phronesis eksplicit, sådan at det igennem dyden evnes at fremstille det som om 

virksomheden forstår at udvælge og gå i dybden med emner, som de har vurderet, er vigtige 

for omdelerne. Fremstillingen af Forbruger-Kontakts kompetencer og sunde dømmekraft er 

overbevisende, idet de har sørget for at strukturere stoffet i håndbogen, så det er nemt for 

omdelerne at overskue håndbogen. 

 

Længere nede i afsnittet bruger Forbruger-Kontakt igen phronesis, hvor de denne gang 

fremlægger fakta om Forbruger-Kontakt. Virksomheden har valgt at fremlægge disse fakta 

som bevis på, at de har en størrelse, som betyder, at de er mange, der står sammen om at 

udføre et stort stykke arbejde. Der står, at de: ”… er 6 distributionsselskaber, der tilsammen 

har ca. 9.000 omdelere. Vi omdeler aviser og reklamer til mere end 2.100.000 husstande i 

hele Danmark”. Der ligger her flere forklaringer til grund for, hvorfor eksemplet fremstiller 
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Forbruger-Kontakts kompetencer. For det første kommer kompetencerne eksplicit til udtryk 

ved, at Forbruger-Kontakt nævner, hvor mange omdelere, der er ansat, samt hvor mange 

husstande, der omdeles til. Virksomheden prøver dermed at vise, at de både kan håndtere 

mange medarbejdere samt distributionen af så mange husstandsomdelte tryksager. Det kræver 

kompetencer at få alt det til at gå op i en højere enhed.  

 

For det andet fremstilles phronesis også implicit, idet taleren anvender specifikke fakta, der 

bruges som argumentation. Forbruger-Kontakt har med andre ord valgt at argumentere 

gennem logos til at overbevise om deres kompetencer og dermed også om deres ethos. Ifølge 

Aristoteles, så er ethos ikke knyttet til taleren i sig selv, men derimod til det taleren gør i 

talesituationen og til den måde, hvorpå afsenderen argumenterer (Kjeldsen, 2004: 133). 

Overført til denne specifikke talesituation, har Forbruger-Kontakt altså valgt at argumentere 

gennem logos, fordi den rationelle argumentation giver troværdighed til fremstillingen.  

Forbruger-Kontakt formår dermed på side tre at fremstille dem selv som kompetente gennem 

phronesis’ forskellige evner og ved at fremstille deres kompetencer gennem brugen af 

Aristoteles’ anden appelform logos. Derfor lykkes det at opbygge denne ethosfraktion på 

denne side.  

 

Side fire, som hedder indhold, er en udvidelse af den oversigt over håndbogens indhold, som 

Forbruger-Kontakt gav på side tre. Selvom der ikke er nogen direkte tale, hvor Forbruger-

Kontakt eksplicit forsøger at overbevise omdelerne via phronesis, så overbeviser Forbruger-

Kontakt alligevel implicit om deres sunde dømmekraft. Dette ses, fordi talen giver klare og 

utvetydige overskrifter, og dermed får omdelerne et overblik over håndbogen, sådan at de i 

fremtiden kan bruge den som opslagsværk, hvis de kommer i tvivl om noget.  

 

I talen på side syv har Forbruger-Kontakt udelukkende brugt phronesis til at opstille samtlige 

råd og vejledninger, de kommer med. Under overskriften Modtager du reklamer på et depot 

står der eksempelvis at: ”Hvis du er tilknyttet et depot, skal du sætte dig ind i: - Hvor depotet 

ligger, - hvornår depotet holder åbent, - hvor på depotet dine reklamer og aviser præcist er 

placeret”. Idet teksten er let og overskuelig for omdelerne, formår taleren at demonstrere 

deres kompetencer til at udvælge og præcisere vigtige aspekter, så omdelerne er 

opmærksomme på disse ting. Herigennem formår taleren derfor at etablere phronesis i deres 
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selvfremstilling, hvilket bevirker, at denne fraktion af Forbruger-Kontakts ethos bliver endnu 

mere overbevisende.  

 

På siderne ni til atten anvender Forbruger-Kontakt meget af talen til også at fremstille deres 

kompetencer og sunde dømmekraft. Det sker blandt andet på side ni, hvor der står: ”Ved at 

tjekke oplysningerne på overliggeren kan du nemt kontrollere, om du har modtaget de 

reklamer, du skal bruge” og på side elleve: ”Adressen skal hverken modtage reklamer eller 

gratis aviser og andre blade/skrifter. Gratis aviser kan være lokale, regionale og daglige 

husstandsomdelte aviser”. I det sidste eksempel er der konkret formuleret, hvordan gratis 

aviser er defineret, og fordi omdelerne dermed er informeret om dette, kan de udføre 

leveringen korrekt. Korrekt levering betyder blandt andet, at omdelerne overholder reglerne 

om ”nej-tak” ordningen, hvor husstande kan sætte et skilt op med ”nej-tak” til reklamer og 

gratis aviser. Forbruger-Kontakt viser derfor, at de tager vare på omdelerne og giver dem alle 

nødvendige oplysninger.  

 

Gennem denne klare kommunikation fremstiller Forbruger-Kontakt sig som værende en 

kompetent arbejdsgiver for unge omdelere. Dette ses også på side tretten, hvor Forbruger-

Kontakt kommer med definitionen på, hvad korrekt levering er. Her fortæller de, at korrekt 

levering: ”… betyder, at reklamerne skal helt ind i brevsprækken eller postkassen – og at du 

skal opføre dig pænt over for de mennesker, du møder på ruten”. Dette understøttes samtidig 

af, at de også på side seksten tydeligt forklarer forholdene omkring omdelernes 

ansættelsesforhold, såsom deres løn, feriepenge og hvordan, omdelerne skal klare det med 

skattekort og bankoplysninger. Alle disse eksempler viser tilsammen, at Forbruger-Kontakt 

ved, hvordan man giver fyldestgørende definitioner, samtidig med at de kan strukturere talen. 

 

Det er i denne anledning også vigtigt at gøre opmærksom på, at idet Forbruger-Kontakt 

overbeviser om, at de har denne ethosfraktion, så bliver det lettere for Forbruger-Kontakt, at 

få omdelerne til at reagere efter retningslinierne og dermed udføre arbejdet, som Forbruger-

Kontakt ønsker. Det betyder med andre ord, at phronesis udover, at den kan anvendes til at 

overbevise omdelerne om Forbruger-Kontakts kompetencer, også kan bruges implicit til at 

påvirke omdelerne til at fokusere på de ting, som Forbruger-Kontakt ønsker.  
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Et anderledes eksempel, hvor phronesis udtrykkes eksplicit, er på side femten, hvor 

Forbruger-Kontakts egen følelse af træfsikkerhed kommer til udtryk. Her står der under 

overskriften Sådan foregår reklamationer skrevet: ”Herefter aftaler vi, hvordan du kan rette 

op på fejlen, så vores kunder igen bliver fuldt tilfredse”. Ordlyden er ikke til at tage fejl af, 

idet Forbruger-Kontakt har valgt at udtrykke eksplicit, at fejlen er omdelerens. Opfattelsen af 

ordlyden skyldes anvendelsen af ordvalget ”hvordan du kan rette op på fejlen”. De har altså 

en forudanelse om, at det er omdelerne som laver fejl, og ikke dem selv. Denne forudanelse 

støttes af, at der øverst på siden står: ”En reklamation er en skriftlig eller mundtlig 

henvendelse til dig om noget ved din omdeling, som desværre ikke er løst til kundens 

tilfredshed”. Selvfremstillingen af Forbruger-Kontakts sunde dømmekraft falder hermed lidt 

til jorden, da de i denne del af talen ikke respekterer omdelerne, og lader deres egen 

træfsikkerhed overskygge alt andet. I et forsøg på at rette op på talen skriver Forbruger-

Kontakt imidlertid bagefter: ”Uanset årsagen til en reklamation får du som omdeler altid 

besked om eventuelle klageadresser. Det gør vi også, når fejlen skyldes forhold, som du ikke 

har indflydelse på”.  

 

Dette er imidlertid en modsætning til det Forbruger-Kontakt sagde lige inden, hvor de netop 

konstaterede, at reklamationer er forårsaget af omdeleren. Forsøget på at rette op på deres 

forudanelse om omdelerne bliver også mindre overbevisende, da omdelerne senere bliver 

gjort opmærksomme på, at Forbruger-Kontakt af og til udfører stikprøvekontroller på ruten. 

Dette sker også selvom Forbruger-Kontakt understreger: ”Ikke fordi vi tror, du udfører dit job 

utilfredsstillende, men for at kunne dokumentere vores kvalitet over for kunderne”. Det 

interessante her er, at eftersom omdelerne lige har fået skyld for reklamationer, vil de 

formentlig ikke føle sig forsikret om, at Forbruger-Kontakt ikke betragter deres udførelse af 

omdelingen som utilfredsstillende og vil muligvis i sidste ende sidde med en følelse af 

utilstrækkelighed. Det betyder med andre ord, at dette udtryk for Forbruger-Kontakts 

træfsikkerhed påvirker selvfremstillingen af kompetencer og sund dømmekraft, da phronesis 

overdrives på en sådan måde, at Forbruger-Kontakt ikke fortsat udviser respekt for omdelerne 

og samtidig kommer til at fremstå alt for sikker på dem selv og deres kompetencer.   

 

Dermed ses der i håndbogen mange forskellige forsøg på at opbygge Forbruger-Kontakts 

ethos gennem en selvfremstilling af deres kompetencer og sunde dømmekraft. Måden, hvorpå 
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virksomheden appeller, er både implicit og eksplicit. Det sker eksempelvis gennem en 

struktureret opbygning af informationer, anvendelse af rationelle argumenter, klare 

definitioner, utvetydig kommunikation og en fremhævelse af Forbruger-Kontakts egen følelse 

af træfsikkerhed. Tilsammen skal disse selvfremstillinger være med til at overbevise om, at 

phronesis udgør en del Forbruger-Kontakt organisatoriske karakter. 

 

3.2.2. Areté 

I forbindelse med analysen af Forbruger-Kontakts fremstilling af deres menneskelige 

egenskaber er det værd at bemærke, at Forbruger-Kontakt står over for et dilemma. Det 

handler om, hvorvidt de skal vedkende over for omdelerne, at der eksisterer et gensidigt 

afhængighedsforhold mellem omdelerne og dem selv. Dette dilemma ses tydeligt i de 

eksempler, hvor Forbruger-Kontakt på vegne af omdelerne kommer med forstandige 

eftertanker, som skal hjælpe dem med at udføre deres arbejde. Dilemmaet handler om, 

hvorvidt det er mest hensigtsfuldt at fortælle eksplicit, at de forstandige eftertanker, som er 

foretaget på omdelernes vegne, også er opstillet i Forbruger-Kontakts interesse, eller om det 

er mest hensigtsfuldt at lade det være implicit. Ud over selve analysen, påpeges det derfor 

også undervejs, hvordan dette dilemma påvirker Forbruger-Kontakts opbygning af areté.  

 

Udover at have indledt håndbogen med at vise kompetencer og sund dømmekraft har 

Forbruger-Kontakt også vægtet at udvise gode menneskelige egenskaber på side tre. Dyden 

areté fremstilles blandt andet i sætningen som lyder: ”Her kan du bl.a. læse om sikkerhed, lov 

og ret, samt andre gode råd”. Her viser taleren, at omdelernes ve og vel er en prioritet for 

dem. Især ordene ”sikkerhed” og ”råd” signalerer Forbruger-Kontakts medmenneskelighed og 

udtrykker et ønske om at gøre gode gerninger for omdelerne. Ordvalget skal signalere, at 

omdelerne kan føle sig sikre, mens de udfører deres arbejde. Virksomheden signalerer 

dermed, at det er andet end økonomi, som tæller for dem.   

 

Taleren tilvejebringer med andre ord forstandige eftertanker, som tager udgangspunkt i 

omdelerne, og ifølge Aristoteles betyder forstandige eftertanker, at der anstilles fornuftige 

overvejelser om det, der har betydning for ”lykken”, hvor taleren i dette tilfælde fremstiller 

”lykken” som værende omdelernes ve og vel (1983: 69). Taleren evner med andre ord gennem 
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areté at give en overbevisende fremstilling af medmenneskelige egenskaber. Denne del af 

Forbruger-Kontakts selvfremstilling kan hermed siges at være troværdig.  

 

Det er imidlertid vigtigt at fremhæve, at Forbruger-Kontakt ikke nævner, at det også er til 

deres fordel, hvis omdelerne læser om sikkerhed, love og andre råd. For udover at omdelerne 

er afhængige af Forbruger-Kontakt som arbejdsgiver, så er Forbruger-Kontakt også afhængig 

af omdelerne og deres distribution af tryksager. Der eksisterer dermed et gensidigt 

afhængighedsforhold, og ved at Forbruger-Kontakt ikke udtrykker dette, kan de risikere at 

blive opfattet som en virksomhed, der ønsker at gemme deres reelle hensigter med 

håndbogen. Årsagen til, at Forbruger-Kontakt ikke nævner dette forhold, kan være, for at 

omdelerne ikke får mistro om at fremstillingen er et forsøg fra virksomhedens side om at 

skjule sig bag et mere behageligt væsen, hvor deres medmenneskelige egenskaber fremhæves. 

Hvorvidt ethosopbygningen er overbevisende kommer an på, hvordan omdelerne hæfter sig 

ved, at afhængighedsforholdet ikke nævnes.  

 

Forbruger-Kontakt opstiller flere forstandige eftertanker på side fem, hvilket igen skal være 

med til at understøtte selvfremstillingen af Forbruger-Kontakts gode menneskelige 

egenskaber. De forstandige eftertanker formidles gennem tre fornuftige overvejelser, som 

Forbruger-Kontakt har anstillet. Et af dem lyder således: ”Det er vigtigt, at du hver gang 

fordeler aviser og reklamer omhyggeligt, så du let kan få dem op”. Dermed nævner 

Forbruger-Kontakt også den konkrete overvejelse, som har medført, at de kommer med denne 

formaning. Idet eftertanken understøttes af overvejelsen for eftertanken, bliver fremstillingen 

om, at virksomheden oprigtigt kæmper for deres omdeleres sag overbevisende. For hvis de 

modsat ikke havde nævnt formaningen, så ville Forbruger-Kontakt fremstå som ligegyldige 

overfor at gøre arbejdet lettere for omdelerne.  

 

Forbruger-Kontakts overbevisning bliver imidlertid forstyrret af den tredje formaning, hvor 

der står: ”Du bør højst tage snoren af et bundt af gangen, så du undgår, at de enkelte 

husstandssæt kommer til at ligge og rode i bunden”. Forstyrrelsen sker, fordi det ikke kun er 

omdelerne, som får noget ud af, at de enkelte husstandssæt ikke roder. Hvis omdelerne får 

rodet rundt i de dette sæt kan det hænde, at de ikke får givet husstanden alle tryksagerne, som 

ligger i et sæt. Hermed risikerer Forbruger-Kontakt, at husstanden klager til Forbruger-
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Kontakts eller til virksomhedens kunde. Da Forbruger-Kontakt ikke er åben omkring, hvorfor 

de ønsker, at omdelerne følger deres råd, kan det dermed siges, at virksomheden ikke formår 

at fremstille sig selv med gode menneskelige egenskaber. 

 

Tværtimod kan det også siges at være hensigtsmæssigt ikke at skrive eksplicit, at disse 

formaninger også er til fordel for Forbruger-Kontakt. Det skyldes til dels, at omdelerne på den 

ene side måske er ligeglade med at vide det, og de, der på den anden måske ikke er ligeglade, 

formodentlig ikke betragter Forbruger-Kontakt som ærlige længere, når virksomheden holder 

sådanne oplysninger for sig selv. Den sidste gruppe af omdelerne forkaster formodentlig 

derfor resten af de forstandige eftertanker, som Forbruger-Kontakt fremlægger. Her er det 

derfor godt for ethosopbygningen, at Forbruger-Kontakt ikke giver udtryk for, at de også 

opnår noget ved, at omdelerne følger formaningerne. Det kan også sættes i relation til det 

forrige eksempel på side tre i håndbogen, hvor virksomheden fortæller, at de har nedskrevet 

en pjece med råd, love og sikkerhed på jobbet. Her afhænger fremstillings overbevisning også 

af, om omdelerne hæfter eller ikke hæfter sig ved, at de ikke informeres om 

afhængighedsforholdet. 

 

Side syv indeholder endnu et eksempel på, hvordan Forbruger-Kontakt benytter forstandige 

eftertanker til, at fremstille deres besiddelse areté. Under overskriften Før du omdeler, står 

der: ”Det er en fordel at pakke dine reklamer og aviser, inden du går ud på din rute, fordi det 

sparer dig tid”. Denne formaning er en overvejelse, som Forbruger-Kontakt har opstillet, idet 

de mener, at den har betydning for, om omdeleren opnår ”lykke”, og ifølge Aristoteles opnås 

”lykken”, når der opstilles de betydninger gode og dårlige ting har for ”lykken” (1983: 69). 

Her formår taleren at overbevise om deres gode menneskelige egenskaber, fordi de oprigtigt 

forsøger at kæmpe for tilhørernes ”lykke”.  

Dette eksempel fremstår mere oprigtigt, da det ikke har den store betydning for Forbruger-

Kontakt, hvor længe det tager for omdeleren, at distribuere tryksagerne. Det betyder for 

ethosopbygningen, at Forbruger-Kontakt kan overbevise omdelerne om, at de har gode 

menneskelige egenskaber,  

 

Hvor der tidligere i håndbogen var lagt meget vægt på at fremstille Forbruger-Kontakts gode 

menneskelige egenskaber, så ses denne ethosfraktion mindre i den midterste del af 
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håndbogen. Der findes dog nogle eksemplar på areté, hvor taleren forsøger at appellere via 

dydens egenskaber. Det sker på side fjorten, hvor taleren fortæller: ”Tag derfor din blok med 

dig og skriv ned undervejs – så er det nemmere at huske det hele bagefter”. Selvom formålet 

med at omdelerne skal tage blokken med, kan sige at være for at give Forbruger-Kontakt 

besked om problemer på ruten, så bliver fremstillingen af deres gode menneskelige 

egenskaber mere overbevisende, idet de understreger: ”Så er det nemmere at huske det hele 

bagefter”. Forbruger-Kontakt leverer dermed en lignede fremstilling, som findes på side syv, 

idet baggrunden for formaningen har en positiv indflydelse på omdelerens ”lykke”. Der kan 

derfor ikke drages tvivl om fremstillingen af Forbruger-Kontakts gode menneskelige 

egenskaber. Disse to eksempler er derfor overbevisende om, at Forbruger-Kontakt besidder 

denne karakter, og dermed kan de være med til at rette op på opbygningen af denne 

ethosfraktion. 

 

I modsætning til resten af håndbogen anvender Forbruger-Kontakt på side sytten denne gang 

aretés evner på en anderledes måde. Til forskel for de andre fremgangsmåder, forsøges det 

via dyden på denne side at vise en mere rundhåndet Forbruger-Kontakt, idet de oplyser: 

”Husk, at der er en belønning til dig, hvis du selv finder en, der vil overtage dit job”.  

Selvom ordet ”belønning” skal symbolisere en uselvisk virksomhed, der er gode ved 

omdelerne, kan hele sætningen tværtimod bevirke, at Forbruger-Kontakt opfattes som fej og 

selvisk. Dette beror på, at hvis omdelerne opfatter det som om, at virksomheden ikke 

anerkender, at det også er til deres fordel, at omdeleren selv finder en ny omdeler, da 

Forbruger-Kontakt dermed slipper for at annoncere efter nye omdelere i det specifikke 

område. For fremstillingen betyder det, at den ikke er overbevisende og i så fald lykkes det 

ikke at opbygge ethosfraktionen til fulde, hvilket den ville have været, hvis Forbruger-

Kontakt havde handlet, som på side atten. 

 

På denne side(side atten) af håndbogen formår Forbruger-Kontakt at fremstille sig selv som 

mere oprigtig og modig ved at indrømme: ”Kan du selv finde en afløser, er det en stor hjælp”. 

Hertil kan Aristoteles citeres for sin betragtning af mod: ”Mod får mænd til at udføre ædle 

bedrifter under farlige forhold…” (1983: 69). Her skal ”farlige forhold” forstås sådan, at det 

kan have konsekvenser for Forbruger-Kontakt, hvis omdelerne ikke opfatter virksomheden 

troværdig, da de er det sidste led, som får virksomheden til at fungere.   
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Håndbogens side sytten og atten tydeliggør dermed dilemmaet om, hvordan overbevisningen 

kan gå galt, hvis virksomheden ikke er ærlig og vedkender sig det rigtige motiv bag talen. 

Modsat, så kan overbevisningen lykkes, hvis virksomheden er ærlig og vedkender sig 

motivet, fordi der i så fald bliver stået inde for talen.   

 

I håndbogen findes dermed flere eksempler på, at Forbruger-Kontakt forsøger at overbevise 

om, at de besidder gode menneskelige egenskaber. Forbruger-Kontakt gør især dette gennem 

en fremstilling af forstandige eftertanker, som de har opstillet på vegne af omdelerne, 

hvormed Forbruger-Kontakt ønsker at udstråle, at de evner at tilvejebringe forstandige 

eftertanker, der har indflydelse på omdelernes ”lykke”. Hvorvidt det lykkes for Forbruger-

Kontakt at overbevise om, at de udstråler denne egenskab afhænger af, hvordan man betragter 

Forbruger-Kontakt dilemma ved at fortælle eksplicit at det gensidige afhængighedsforhold 

eksisterer.   

 

3.2.3. Eunoia 

På første side af håndbogen (side tre) inddrager Forbruger-Kontakt også den sidste af 

dyderne, nemlig eunoia. Her forsøges den brugt til at understrege, at de er en engageret 

virksomhed, som man altid kan henvende sig til, hvis der er spørgsmål eller problemer. 

Nederst på side tre er der endda listet fire mulige kommunikationsveje, som omdelerne kan 

benytte, hvis de har behov for at kontakte Forbruger-Kontakt. Der står ligeledes at: ”… er du 

altid velkommen til at kontakte os…”. ”Altid” signalerer den store velvilje, som Forbruger-

Kontakt nærer for omdelerne, fordi ordet er med til at vise, at de har respekt for omdelernes 

behov om at kunne få opklaret eventuelle tvivlsspørgsmål. Samtidig fremstilles det sådan, at 

virksomheden altid er der for omdelerne. På denne måde appellerer taleren gennem ordvalget 

om et personlighedsbillede af virksomheden, som tilhørerne skal opfatte som værende 

gældende i alle situationer. Personlighedsbilledet, som er skabt hos omdelerne, har derfor 

varighed ud over denne specifikke situation. Forbruger-Kontakt lægger derfor et godt 

fundament for, at omdelerne samtidig får en velvilje over for Forbruger-Kontakt. Denne 

fremstilling er et eksempel på, hvordan eunoia kan bruges til at fremstille en virksomheds 

velvilje over for medarbejderne, som dermed resulterer i, at omdelerne bærer velvilje over for 

deres arbejdsplads. 
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Billedet af den engagerede og nærværende virksomhed er også at finde på side fem, under 

overskriften Instruktion. Her fortæller Forbruger-Kontakt, at de udover håndbogen kan tilbyde 

at en af deres instruktører kommer hjem til omdelerne for at give vejledning. I dette afsnit 

fremstilles Forbruger-Kontakt som en virksomhed, der har velvilje over for omdeleren og 

dennes forældre ved, at de tilbyder: ”Under besøget kan du og dine forældre stille spørgsmål 

til jobbet, og instruktøren vil gennemgå jobbet som omdeler og din nye rute med dig”. Udover 

at tiltale omdelerne, så inddrages forældrene også, hvorved de bliver sekundære modtagere af 

talen. Ved at tilbyde begge tilhørerne svar på deres tvivlspørgsmål, kan taleren overbevise 

disse om, at der eksisterer et holdningsfællesskab imellem dem og taleren. Den fælles 

holdning handler om, at Forbruger-Kontakt hjælper omdeleren. Dermed fremstiller 

Forbruger-Kontakt talen, således at den overbeviser tilhørerne om, at Forbruger-Kontakt 

hjælper omdelerne bedst muligt.   

 

Det er her er det interessant at påpege, at fremstillingen medfører, at forældrene og omdelerne 

opfatter Forbruger-Kontakt som tillidsvækkende, og derfor får de tillid til Forbruger-Kontakt 

og deres arbejdsprocedure. Anvendelsen af eunoia betyder dermed, at Forbruger-Kontakt ikke 

kun fremstår som fornuftstyrende, men også som respekterende over for deres omdelere. Det 

er endvidere interessant at påpege, at cyklussen sluttes, da omdelerne allerede fra tidligere i 

håndbogen har fået en velvilje over for Forbruger-Kontakt, og fordi forældrene samtidig 

opnår en velvilje over for Forbruger-Kontakt ved denne fremstilling. Grunden er, at enhver 

forælder formodentligt ønsker, at deres barns arbejdsgiver nærer stor velvilje over for barnet.  

Fremstillingen bliver herigennem mere fyldestgørende, da Forbruger-Kontakt igennem 

eunoias egenskaber har formået at fremstille en oprigtig velvilje over for omdelerne og deres 

forældre. Dette indebærer, at der er stor sandsynlighed for, at de dermed også nærer en 

velvilje over for Forbruger-Kontakt. Det betyder for opbygningen af denne ethosfraktion, at 

den bliver mere overbevisende. 

 

Holdningsfællesskabet bliver også fremstillet igennem talerens sprogbrug, hvor 

forretningssprog kombineres med dagligdagssprog. Dette er et gennemgående virkemiddel i 

hele håndbogen, og som eksempel kan nævnes, at Forbruger-Kontakt i håndbogen har skrevet 

reklamer i stedet for husstandsomdelte tryksager. Et andet eksempel er på side femten, hvor 
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der står: ”Får vi henvendelser vedrørende din rute, så kontakter vi dig enten pr. telefonen, 

med et brev eller gennem din depotleder”. Taleren henvender sig her personligt ved at sige vi, 

dig og din, men samtidig anvendes der også ”vedrørende”, hvor ”om” eller ”omkring” er mere 

dagligdagssprog. Denne appel via et godt sprogvalg betyder, at det lykkes for Forbruger-

Kontakt at forbinde virksomheden og omdelerne, og samtidig udvises der respekt, idet sproget 

tager hensyn til omdeleren. Dermed fremstilles talerens velvilje over for tilhørerne og 

opbygning af denne ethosfraktion lykkes derfor også. Det vil med andre ord sige, at 

sprogbrugen med til at understøtte det billede, som omdelerne allerede har fået af Forbruger-

Kontakts velvilje. Det gør, at Forbruger-Kontakts fremstilling bliver mere troværdig. 

 

Forbruger-Kontakt afslutter også håndbogen (side atten) med at appellere via en skildring af 

Forbruger-Kontakts velvilje over for omdelerne. Her nævnes de forsikringsordninger, der er 

tegnet for omdelernes skyld. Et eksempel lyder: ”Finder du selv en afløser, er det vigtigt, du 

fortæller os, hvem det er, så de forsikringsmæssige forhold kan komme i orden”. Hvis der ses 

bort fra, at omdelerne formentlig ikke har viden om, at Forbruger-Kontakt juridisk set er 

forpligtet til at forsikre omdelerne, så viser Forbruger-Kontakt her, at de ikke handler i deres 

egen interesse, men kun i omdelernes. 

 

Et andet eksempel, hvor taleren også forsøger at vise dette, er: ”Skulle du komme ud for en 

oplevelse på din rute, som kræver ekstra støtte, har vi tegnet en forsikring, så du og din 

familie bliver tilbudt den rette hjælp”. Virksomheden udviser her et endnu større nærvær, og 

dermed også velvilje ved at tilbyde denne form for hjælp til omdelerne. Dette er samtidig 

endnu et forsøg, hvor Forbruger-Kontakt også henvender sig til den sekundære modtager, som 

har til formål at få forældrenes velvilje over for Forbruger-Kontakt til at vokse.  

 

Som overbevisningsmiddel gør Forbruger-Kontakt brug af flere retoriske midler, som 

tilsammen skal hjælpe med at fremstille Forbruger-Kontakts velvilje over for omdelerne. 

Denne selvfremstilling hjælpes på vej ved at vise virksomhedens engagement i omdelernes 

interesser ved at knytte et holdningsfællesskab med både omdelerne og deres forældre, samt 

gennem en sprogbrug, som appellerer til omdelerne. 
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3.3. Diskussion af omdelerhåndbogen 

I det foregående har jeg analyseret omdelerhåndbogen, hvor der blev fokuseret på Forbruger-

Kontakts selvfremstilling af phronesis, areté og eunoia. I det følgende vil jeg opstille en 

diskussion på baggrund af ovenstående analyse. Hensigten er at diskutere selvfremstillingen 

af dyderne. 

 

Overordnet set formår Forbruger-Kontakt at fremstille sig selv som besiddende karakteren 

phronesis, som her betragtes som værende kompetencer og sund dømmekraft. Det sker blandt 

andet gennem den måde, hvorpå Forbruger-Kontakt har valgt at opstille en håndbog, som er 

struktureret i stoffet og giver klare definitioner på aspekter, som er vigtige for omdelerne. 

Dermed bliver håndbogen gjort overskuelig og let læselig for omdelerne. Struktureringen og 

overskueligheden af talen kommer både implicit og eksplicit til udtryk, idet Forbruger-

Kontakt nogle steder eksplicit fremstiller deres kompetencer og andre steder lader dem være 

implicit tilstede i talen. En anden måde, hvorpå Forbruger-Kontakt fremstiller deres 

kompetencer, er de steder, hvor logos anvendes som overbevisningsmiddel. Årsagen er, at en 

rationel argumentation giver troværdighed. Dermed viser virksomheden deres evne til at 

bruge phronesis på forskellige måder, hvilket leder til, at den hidtidige selvfremstilling er 

tillidsvækkende.  

 

Til trods for dette kunne det derfor forventes, at Forbruger-Kontakts videre fremstilling af 

deres kompetencer og sunde dømmekraft ville fortsætte med at være overbevisende, men 

opbygningen påvirkes til gengæld af Forbruger-Kontakts fremstilling af deres egen følelse af 

træfsikkerhed, som de udviser sidst i håndbogen. Denne følelse af træfsikkerhed og 

forudanelsen om, at det er omdelerne, som begår fejl, bevirker, at fremstillingen ikke er 

konsekvent og samordnet. Taleren fremstår derfor usikre og tvetydige i deres overbevisning. 

Derudover viser eksemplet, at Forbruger-Kontakt ikke besidder den sundeste dømmekraft, da 

de ellers her ville have valgt at undlade at fremstå så sikre på egne kompetencer. 

 

Selvom Forbruger-Kontakt forsøger at rette op på overdrivelsen af phronesis, så er der stadig 

en risiko for, at omdelerne ikke betragter forsøgene som tillidsvækkende, og den tvetydige 

fremstilling af deres kompetencer beskadiger samlet set det ellers ihærdige forsøg fra 
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Forbruger-Kontakts side om at fremstå kompetente og med en sund dømmekraft. En årsag til, 

at Forbruger-Kontakt overdriver deres egen træfsikkert kan skyldes, at de prøver at 

overbevise omdelerne om, at det er en fejlfri virksomhed, som omdelerne kan føle sig sikre og 

trygge hos. Dette forsøg er i bund og grund et godt forsøg, men da det ikke helt lykkes for 

Forbruger-Kontakt, betragtes denne ethosfraktion kun som delvis vellykket. 

 

Til trods for at dette kan skade resten af appellen om deres kompetencer og sunde 

dømmekraft, så lykkes det i den store helhed for Forbruger-Kontakt at fremstille deres 

kompetencer, så omdelerne bliver overbevist om fremstillingen, og etableringen af Forbruger-

Kontakts troværdighed påvirkes i en positiv retning. 

 

I håndbogen er det værd at lægge mærke til, at der er flere eksempler på, at Forbruger-

Kontakt også ønsker at overbevise om, at de som virksomhed har gode menneskelige 

egenskaber (areté). Det forsøges gennem en fremstilling af deres rundthåndethed og 

modighed. Der kunne skabes tvivl om, hvorvidt rundthåndetheden er selvisk, idet Forbruger-

Kontakt samtidig opnår noget af situationen. Desuden blev der lagt stor vægt på at fremstille 

forstandige eftertanker, som er anstillet på omdelernes vegne, for dermed at blive opfattet som 

et behageligt væsen med gode menneskelige egenskaber. Foruden et enkelt eksempel i 

håndbogen afholder Forbruger-Kontakt sig fra at nævne, at det i sidste ende også 

hovedsageligt er til deres fordel, at omdelerne følger de forstandige eftertanker. Forbruger-

Kontakt afholder sig derfor fra at eksplicitere det gensidige afhængighedsforhold, der 

eksisterer mellem omdelerne og dem selv.  

 

Det kan i sidste ende påvirke fremstillingen af areté i en negativ retning, idet der er en risiko 

for, at omdelerne får mistanke om, at Forbruger-Kontakt ikke har fremstillet et oprigtigt 

billede af dyden. Som følge heraf ville virksomheden fremstå som om, at de ikke står inde for 

deres ord, hvilket ligeledes kan føre til, at fremstillingen ikke betragtes som sandfærdig. Dette 

skyldes, at en given overbevisning af, at man besidder gode menneskelige egenskaber, er 

under indflydelse af, om taleren står inde for talen og dermed betragtes som ærlig.  

 

På den ene side skal det fremhæves, at selvom omdelerne får vished om, at eftertankerne i 

håndbogen ikke er opstillet udelukkende for omdelernes skyld, så er det ikke ensbetydende 
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med, at det munder ud i, at Forbruger-Kontakt betragtes som uærlige. Det betyder, at 

Forbruger-Kontakts fremstilling af deres kompetencer ikke påvirkes i en negativ retning.  

På den anden side hvis Forbruger-Kontakt derimod er ærlig igennem hele håndbogen og lader 

omdelerne forstå, at den også er lavet ud fra Forbruger-Kontakts egen personlige interesse, så 

vil det indebære en risiko for, at omdelerne mister tillid til selve håndbogens informationer. 

Det vil samtidig have en negativ afsmittende virkning på Forbruger-Kontakts fremstilling af, 

at de besidder gode menneskelige egenskaber. Forbruger-Kontakt vil i sidste ende opnå mest 

ved ikke at tilkendegive det gensidige afhængighedsforhold, idet overbevisningen ikke 

lykkes, hvis omdelerne føler, at virksomheden ikke står inde for talen og har givet en oprigtig 

fremstilling af denne karakter. Det er på baggrund heraf godt for selvfremstillingen af 

Forbruger-Kontakts samlede troværdighed, at afhængighedsforholdet ikke fremhæves.  

 

Der kan argumenteres for og imod, om det er positivt eller negativt for ethosopbygningen, at 

afhængighedsforholdet ikke påpeges, men samlet set formår Forbruger-Kontakt under alle 

omstændigheder at overbevise om, at de besidder karakteren gode menneskelige egenskaber, 

selv med mindre vellykkede fremstillinger. De formår med andre ord at fremstå som en 

troværdig virksomhed. 

 

Indledningsvis forsøger Forbruger-Kontakt at fremstille deres vejvilje over for omdelerne ved 

at gøre disse opmærksomme på, at de til hver en tid kan kontakte Forbruger-Kontakt, hvis de 

har nogle spørgsmål. Det er imidlertid overraskende, at Forbruger-Kontakt ikke fra starten 

vægter endnu højere at vise deres velvilje over for omdelerne i og med, at dyden kan 

anvendes sådan, at omdelerne fra starten bliver mere modtagelige over for de efterfølgende 

oplysninger i håndbogen.   

 

Forbruger-Kontakt har derimod valgt en anden strategi til fremstillingen af eunoia, idet de her 

gennem ordvalget får skabt et personlighedsbillede, som rækker ud over denne specifikke 

tale. Denne strategi bevirker, at omdelerne ikke kun opfanger Forbruger-Kontakts 

selvfremstilling som tillidsvækkede, men også får dem til at nære velvilje over for Forbruger-

Kontakt.  
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Udover at fremstille sig selv som en engageret virksomhed, så viser Forbruger-Kontakt også 

deres velvilje ved bruge eunoias evner til at vise, at der ikke kun eksisterer et 

holdningsfællesskab mellem dem og omdelerne, men også mellem Forbruger-Kontakt og 

omdelernes forældre. Holdningsfællesskabet handler om at hjælpe omdelerne bedst muligt. 

Derigennem formår Forbruger-Kontakt at signalere deres respekt både for omdelerne og for 

deres forældre, og denne respekt er tillidvækkende hos begge tilhørerne. Ved at Forbruger-

Kontakt har valgt denne selvfremstilling, formår de at opbygge denne ethosfraktion, sådan at 

omdelerne opfatter dem som troværdige i selvfremstillingen. Samtidig bruges eunoia også på 

en sådan måde, at både omdelerne og deres forældre selv får etableret en velvilje for 

Forbruger-Kontakt.  

 

Det ses også i slutningen af håndbogen, hvor Forbruger-Kontakt ligeledes appellerer til 

omdelernes forældre for at opnå disses velvilje. Samlet set har det fra Forbruger-Kontakts side 

været et kompetent valg at tænke ud over deres primære modtagere, og desuden henvende sig 

til den sekundære modtager, nemlig forældrene. Det hænger sammen med, at håndbogen er 

fremstillet til unge omdelere under atten år, og derfor kan det formodes, at forældrene også vil 

læse håndbogen. Når eunoia benyttes til både at vise Forbruger-Kontakts velvilje over for 

omdelerne og ligeledes bruges omvendt, sådan at fremstillingen får tilhørerne til at nære 

velvilje over for Forbruger-Kontakt, kan det siges, at Forbruger-Kontakt evner at få fuldendt 

cyklussen. Dette har en positiv smittende virkning på denne ethosfraktion. 

  

For at vende tilbage til, at Forbruger-Kontakt udviser respekt for omdelerne, så fremstilles 

den respekt også gennem sprogvalget, hvor Forbruger-Kontakt har valgt at blande 

forretningssprog med dagligdagssprog. Dermed evner de at forbinde fremstillingen af dem og 

omdelerne, da sprogvalget har en stor betydning for, hvorvidt en tilhører opfanger et givent 

materiale som tillidvækkende.  

 

Perspektiveringen af talen er derfor til stadighed baseret på tilhørernes interesserer, og selvom 

det kan formodes, at Forbruger-Kontakt ikke kun handler i omdelernes interesse, men også til 

dels i deres egen, så formår de i hele håndbogen at fremstille det sådan, at de tilgodeser 

omdelernes og forældrenes behov. Dermed får de stadfæstet, at de besidder en velvilje over 
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for omdelerne og deres forældre, og dermed er fremstillingen af denne ethosfraktion 

overbevisende.  

 

Det er afslutningsvis værd at bemærke, at selvom fremstillingerne af dyderne ikke er 

fuldkommen fuldendte, så formår Forbruger-Kontakt igennem håndbogen at få vist, at de 

besidder alle tre karakterer, som er karakteristiske for en organisations opbyggelse af ethos. 

En taler fremstår mest troværdig, hvis han formår at udstråle alle karaktererne, hvormed 

Forbruger-Kontakt derfor har evnet at etablere sig som en troværdig virksomhed i denne tale.  
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4. Salgsavisen 

I dette kapitel bevæger jeg mig væk fra omdelerhåndbogen og over til salgs avisen. I den 

første del beskrives den retoriske situation, for at den er i frisk erindring under den fortsatte 

læsning. I den anden del foretages en analyse af Forbruger-Kontakts etablering af 

troværdighed, hvilket undersøges gennem selvfremstillingen af virksomhedens karakterer. I 

tredje del foretages en diskussion med afsæt i resultaterne af foregående analyse.  

 

4.1. Den retoriske situation 

Inden jeg bevæger mig over mod analysedelen vil jeg først kort beskrive salgsavisens 

retoriske situation. Der anvendes her Bitzers grundtanke om den retoriske situation, som 

består af tre konstituerende elementer: det påtrængende problem, publikum og tvingende 

omstændigheder (1997: 13) 

 

Det påtrængende problem for Forbruger-Kontakt handler om, at de over for deres kunder 

ønsker at blive opfattet som en troværdig virksomhed. Grunden til dette er, at kunderne skal 

overbevises om troværdigheden, sådan at der sker en påvirkning, som resulterer i to 

handlinger fra kundernes side. Den første handling drejer sig om, at kunderne vælger at få 

distribueret tryksager med deres produkter, og den næste drejer sig om, at de vælger 

Forbruger-Kontakt til distribution af tryksagerne. Salgsavisens publikum er derfor 

virksomhedens kunder, hvilket gør kunderne til talens tilhørere. En tvingende omstændighed, 

som skal være med til at tvinge handlingerne igennem, er Forbruger-Kontakts organisatoriske 

karakterer. 

 

4.2. Ethos i salgsavisen 

I det følgende vil opbygningen af Forbruger-Kontakts ethos analyseres og fortolkes. I denne 

del indledes der med at fokusere på phronesis, dernæst areté og sidst eunoia. For at der ikke 

skal herske tvivl om definitionen af de tre dyder, så gentages de her. Phronesis er i specialet 
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defineret som kompetence og sund dømmekraft, areté som gode menneskelige egenskaber og 

eunoia som velvilje over for tilhørerne.   

 

4.2.1. Phronesis 

For at skabe tillid mellem Forbruger-Kontakt og deres kunder har Forbruger-Kontakt valgt at 

lægge ud med en kort introduktion af dem selv på side to. Her understreges deres mangeårige 

erfaring, hvilket skal være med til at skabe en organisatorisk troværdighed, som tilhørerne 

betragter som overbevisende. De nævner eksempelvis, at de ”har delt tryksager ud til danske 

forbrugere siden 1965” plus ”vi har været størst på markedet siden 1972”. Ved at Forbruger-

Kontakt påpeger deres mangeårige erfaring på markedet allerede i indledningen, forsøger de 

fra starten at overbevise kunderne om deres troværdig. Idet de lægger ud med dette, vil 

tilhørerne være langt mere modtagelige over for resten af talen, hvilket også understøttes af, at 

sofister og retorikere før Aristoteles fortrinsvis betragtede ethos som et fast element i talerens 

indledning (Kjeldsen, 2004: 114).  

 

Det er en tankevækkende fremgangsmåde, hvorpå Forbruger-Kontakt benytter sig af årstal til 

at fortælle, hvor længe de i virkeligheden har været på markedet. Det er påpegende, fordi 

eksemplet viser, hvordan logos kan bruges til at argumentere for Forbruger-Kontakts 

kompetencer. Det kræver kompetencer at overleve på et marked i så mange år, og samtidig 

vedholde deres position, som markedets største distributionsvirksomhed. Forbruger-Kontakt 

formår derfor at overbevise om deres kompetencer, da ”ethos skabes gennem logos på grund 

af at den sammenhængende rationelle argumentation giver troværdighed” (Kjeldsen, 2004: 

133).  

 

Igennem denne artikel formår Forbruger-Kontakt at appellere henholdsvis eksplicit og 

implicit. Den eksplicitte appel om Forbruger-Kontakts kompetencer skal forstås som selve 

den specifikke tale, og den implicitte er argumentationen via logos. Denne fremgangsmåde er 

velegnet og resulterer i, at kunderne overbevises om, at Forbruger-Kontakt besidder 

karakteren kompetencer. Derudover viser Forbruger-Kontakt implicit også, at de besidder 

sund dømmekraft, da det er et godt valg at inddrage logos, som et overbevisningsmiddel om 

denne fraktion af Forbruger-Kontakts ethos. 
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Et andet eksempel på, at Forbruger-Kontakt allerede i starten af salgsavisen ønsker at få deres 

ethos etableret, er brugen af sponsoreret ethos, som ses på side to (McCroskey, 2006: 88)
4
. 

Begrebet handler om, hvordan en fremstillings overbevisning kan påvirkes i en positiv 

retning, når en anden respekteret person er til stede i kommunikationssituationen 

(McCroskey, 2006: 88). Gallup er derfor med til at ændre kundernes opfattelse af Forbruger-

Kontakts fremstilling. Det vil derfor sige, at Forbruger-Kontakt i dette tilfælde får sponsoreret 

ethos af analysebureauet Gallup, da deres position som en respekteret international 

analysevirksomhed ikke kan betvivles (TNS Gallup A/S). Hermed kan tilstedeværelsen af 

deres navn støtte Forbruger-Kontakt i deres selvfremstilling. Forbruger-Kontakt bruger 

eksempelvis Gallup til at bekræfte at: ”Husstandsomdelte tryksager er danskernes foretrukne 

reklamemedie. Det bekræftes af jævnligt gennemførte Gallup-analyser”. Her søger Forbruger-

Kontakt at bekræfte deres eget eksistensgrundlag ved at fremlægge beviset om, at Gallup har 

målt, at tryksager er danskernes foretrukne reklamemedie. Øverst på mange af siderne er der 

således nogle små fakta bokse, hvor der blandt andet står: ”Vidste du, at forbruger bruger i 

gennemsnit 15 minutter om ugen på husstandsomdelte tryksager?” og ”Vidste du, at 92 % af 

dem, som siger ”ja tak” til at få husstandsomdelte ind ad brevsprækken, læser i 

tryksagerne?”. Ved at have anført indirekte, at det er Gallup, som har udført disse analyser, så 

fremstår de som korrekte. 

 

Det er her værd at påpege, at idet Forbruger-Kontakt vælger at understøtte deres ethos ved at 

trække på Gallups, bliver det lettere at overbevise tilhørerne, allerede inden de har læst ret 

meget af salgsavisen. Dermed går kunderne til resten af informationerne i salgsavisen på en 

anden måde end, hvis de ikke allerede havde en forudanelse om, at Forbruger-Kontakt er en 

troværdig virksomhed. Forbruger-Kontakt forsøger dermed at fremstille, at de besidder en 

sund dømmekraft ved at få andres ethos til at understøtte deres eget. Eksemplet minder meget 

om det førnævnte eksempel, fordi der anvendes rationelle argumenter, som har til formål at 

overbevise tilhørerne om Forbruger-Kontakts fremstilling. Kombinationen af disse retoriske 

strategier er fornuftig, idet Forbruger-Kontakt formår at bruge phronesis, sådan at de får 

fremstillet deres besiddelse af sund dømmekraft. Opbygningen af ethos er derfor 

overbevisende. 

                                                
4 Sponsoreret ethos er min egen frie oversættelse af McCroskeys begreb sponsorship effect. 
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Forbruger-Kontakts interesse i at iscenesætte fremstillingen af deres kompetencer fortsætter 

igennem hele salgsavisen. Et eksempel er side tre, hvor salgschefen Michael Andersen 

fortæller om Forbruger-Kontakts segmenteringsværktøj Chess Mail. Artiklens formål er 

blandt andet at påpege, at dette værktøjs træfsikkerhed er dokumenteret. Dette udtrykkes ved 

at nævne, at det er Danmarks Statistik, som ligger til grund for deres segmenteringsværktøj. 

Idet virksomheden fortæller, at informationerne stammer derfra, betyder det, at de kan 

appellere via Danmarks Statistiks troværdighed, hvilket vil hjælpe Forbruger-Kontakt til at 

fremstå mere overbevisende i selvfremstillingen af deres kompetencer. Dermed ses der her 

endnu et eksempel på, at Forbruger-Kontakt benytter sig af begrebet sponsoreret ethos. Det er 

et godt valg fra Forbruger-Kontakts side, da det er bevist, at man kan forvente en højere 

troværdighed, hvis man har sponsoreret ethos (McCroskey, 2006: 88). Det skyldes især, at 

tilhørerne ikke vil være opmærksomme på, at de overfører ethos fra sponsoren til taleren.  

 

Chess Mail produktets træfsikkerhed bekræftes yderligere ved, at Andersen i salgsavisen 

fortæller: ”Vi rammer faktisk den definerede målgruppe meget nøjagtigt – helt ned på gade-

niveau…”. Med andre ord ses der her en vægtning af den ethosfraktion, som hedder 

phronesis, som skal forstærke Forbruger-Kontakts selvfremstilling som en kompetent 

virksomhed. Derudover fremstilles deres sunde dømmekraft implicit, idet de formår at 

overskue konsekvenserne af den retoriske strategi, det er at få sponsoreret deres ethos.   

 

Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at Andersen bruger ordet ”faktisk” i det førnævnte 

eksempel, da dette bevirker, at han virker overrasket over, at deres hovedprodukt rent faktisk 

virker efter hensigten. Andersen fortæller ligeledes, at den definerede målgruppe rammes 

meget nøjagtigt, hvilket signalerer til kunderne, at værktøjet ikke fungerer fuldstændig 

optimalt. Opbygningen af Forbruger-Kontakts kompetencer falder derfor lidt til jorden, da 

Andersen for det første virker positivt overrasket over Chess Mail produktets formåen. For det 

andet fordi overskriften som lyder: ”Ram målgruppen præcist og uden spild” falder til jorden, 

idet Andersen bagefter fortæller, at de kun leverer et produkt, som rammer meget nøjagtigt og 

dermed ikke helt præcist og uden spild, som der loves. Forbruger-Kontakt er altså tvetydig i 

deres ordvalg, hvilket bevirker, at fremstillingen af phronesis ikke er fyldestgørende. Den 

uklare kommunikation medfører, at overbevisningen af denne fraktion af ethos 
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besværliggøres, og dermed påvirkes tilhørernes opfattelse af Forbruger-Kontakt som en 

troværdig virksomhed. Hvad der derimod kan siges at være positivt ved denne mislykkede 

fremstilling af Forbruger-Kontakts kompetencer er, at talen ikke får fremstillet Forbruger-

Kontakt alt for selvsikker. Hvis Forbruger-Kontakt havde overdrevet deres følelse af egen 

træfsikkerhed kunne dette være sket.  

 

Artiklen på side fire, som omhandler en af Forbruger-Kontakts kunder, Velux, bruges også til 

at understøtte deres selvfremstilling om at være en troværdig virksomhed. Derudover skal 

artiklen også skabe tillid til taleren. Det gøres ved at fortælle om Veluxs anvendelse af 

Forbruger-Kontakts Chess Mail produkt.  

 

Velux er en stor international virksomhed med succes og kan derfor siges at besidde en høj 

troværdighed, som Forbruger-Kontakt kan trække på, imedens de overbeviser om, at deres 

produkt virker efter hensigten. Artiklen er med andre ord en succeshistorie, som skal bevidne, 

at andre virksomheder godt kan nære tillid til Forbruger-Kontakt, deres kompetencer og 

dermed også deres produkter. Dette skyldes, at artiklen viser, at Velux stoler på Forbruger-

Kontakt, og da Velux er en succesrig virksomhed, så er det naturligt for dem ikke at vælge en 

inkompetent virksomhed til at distribuere deres tryksager. Dermed kan kunderne betragte 

Forbruger-Kontakt som kompetente.  

Eksemplet viser derfor, hvordan Forbruger-Kontakt har valgt at appellere til tilhørerne via 

phronesis i salgsavisen. Det skyldes, at der udvises sund dømmekraft fra Forbruger-Kontakts 

side, da de har valgt igen at fremstille sig ved hjælp af sponsoreret ethos. Selvfremstillingen 

bliver med andre ord overbevisende, da Forbruger-Kontakt kan forvente, at der er langt større 

sandsynlighed for at overbevise kunderne om virksomhedens kompetencer og sunde 

dømmekraft ved hjælp af sponsoreret ethos. Ifølge McCroskey skyldes det, at konsekvensen 

af dette er, at taleren kan forvente at få en betydelig højere troværdighed, hvis taleren bliver 

introduceret af en person, som er respekteret af tilhørerne (2006: 88).  

 

Phronesis kommer dermed kun implicit til udtryk, men valget af at appellere gennem 

sponsoreret ethos viser, at Forbruger-Kontakt evner at vurdere konsekvensen af at få 

sponsoreret ethos af Velux. Der ses hermed både en lignende og anderledes form af 
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phronesis, som der blev anvendt på side tre, hvor phonesis forsøges anvendt implicit ved 

hjælp af sponsoreret ethos og eksplicit til fremstillingen af Forbruger-Kontakts kompetencer.  

 

Side fem er et eksempel mere på den implicitte anvendelse af Forbruger-Kontakts brug af 

dyden phronesis. I denne artikel søger virksomheden at vise deres kompetencer ved at uddybe 

arbejdsprocedurerne i de forskellige afdelinger. I detaljer beskrives arbejdsprocedurerne som 

et strategisk værktøj, så Forbruger-Kontakt fremstår sikker og kompetent til at håndtere 

distributionen af ca. 1,5 mia. tryksager i 2009(bilag 2:5). Den detaljerede beskrivelse af 

arbejdsgangen hos Forbruger-Kontakt tjener også formålet at overbevise tilhørerne om, at der 

er tjek på hvert virksomhedsniveau, samt at de opererer effektivt. Dermed fremstilles det, at 

Forbruger-Kontakt har en optimal virksomhedsgang. Taleren har med andre ord opbygget 

ethos ved at bruge phronesis.  

 

Det er her værd at bemærke, at Forbruger-Kontakt igennem denne opstilling af ethos forsøger 

at fremstille sig selv som en kompetent samarbejdspartner, der kan levere varen og tjene 

kunden godt. Dette beror på, at ved at fremstille Forbruger-Kontakt som en virksomhed, der 

har kontrol over, hvad der sker på hvert virksomhedsniveau, beroliges deres kunder, idet de er 

informeret om, hvad der foregår på hvert enkelt niveau. Derfor stoler kunderne på, at 

Forbruger-Kontakt ved, hvad de laver, hvilket resulterer i, at kunderne bliver tilbudt en form 

for sikkerhed, for at deres ordrer bliver udført korrekt. Idet Forbruger-Kontakt ikke eksplicit 

udtaler deres egen følelse af træfsikkerhed, fremstiller de ikke sig selv som skråsikre på egne 

kompetencer. Dermed falder fremstillingen ikke i dårlig jord hos kunderne, da der er stor 

sandsynlighed for, at Janteloven også gør sig gældende i forretningsverdenen. Der ses 

derimod her en mere hensigtsmæssig overbevisning af Forbruger-Kontakts kompetencer, da 

de lader disse komme implicit til udtryk. Desuden overlader de det også til kunderne selv at 

komme frem til konklusionen om, at Forbruger-Kontakt besidder evnen kompetencer. 

Igennem eksemplet udviser taleren også en sund dømmekraft, idet det fremstår som om 

Forbruger-Kontakt har taget hensyn til tilhørerne og deres behov for informationer. Der sker 

derfor en vellykket overbevisning af denne ethosfraktion.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, hvordan Forbruger-Kontakt i de sidste to eksempler evner at 

bruge phronesis implicit til at udvise sund dømmekraft på forskellige måder. I det første af de 
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to eksempler evnede taleren igennem phronesis, således at vise talerens sunde dømmekraft, 

som blev vist via valget af sponsoreret ethos. Ligeledes blev det i det sidstnævnte eksempel 

via dyden muligt at vise, at taleren tager hensyn til tilhørerne. I det samlede billede forstår 

Forbruger-Kontakt med andre ord at udnytte phronesis’ evner, sådan at Forbruger-Kontakt får 

fremstillet alle nuancerne af deres sunde dømmekraft. 

 

En anden måde, hvorpå Forbruger-Kontakt formår at fremstille deres kompetencer og sunde 

dømmekraft, forefindes i artiklen på side otte. Her har Forbruger-Kontakt valgt at appellere 

eksplicit via phronesis, hvilket sker ved, at Forbruger-Kontakt fremstår klar i 

kommunikationen, og fortæller, at lanceringen af forkælelsespakken til omdelerne også er til 

egen vinding. Det udtrykkes især i indledningen og afslutningen af artiklen, hvor Forbruger-

Kontakt fremhæver, at formålet med forkælelsespakken er at forøge de unge omdeleres 

anciennitet. Forkælelsespakken vil medføre, at Forbruger-Kontakt eksempelvis kan anskaffe 

afløsere hurtigere ved at bruge allerede ansatte omdelere og dermed slippe for at skulle bruge 

tid og penge på at anskaffe og oplære nye omdelere (J. Dahl, interview 18. februar 2009).  

Forbruger-Kontakt har derfor bevidst skabt en win-win situation, hvilket de også udtrykker 

ved at sige: ”Vi gør selvfølgelig ikke kun det her for vores blå øjnes skyld”. Det støttes også af 

Marketingschefen Jane Dahl, der i artiklen fortæller, at: ”Vi har faktisk allerede nu oplevet, at 

omdelere, der har sagt op, har ringet ind og spurgt om de kunne få deres rute tilbage…”. Som 

nævnt er formålet med at tilkende dette, at Forbruger-Kontakt får etableret denne 

ethosfraktion. Hvilket de viser ved at skabe en situation, hvor de fremstår som en tjenstvillig 

virksomhed, hvor omdelerne frivilligt vender tilbage til deres tidligere arbejde. 

Tjenstvilligheden kommer til udtryk, ved at der tilbydes forskellige goder til omdelerne. 

Fremstillingen af Forbruger-Kontakt som en kompetent virksomhed med en sund dømmekraft 

er overbevisende, idet de formår at vende en økonomisk udgift til en gevinst. Fordelen ved at 

signalere virksomhedens evne til at få udbytte af en udgift er, at kunderne bliver bevidste om, 

at Forbruger-Kontakt har denne evne. 

 

For at opsummere så evner Forbruger-Kontakt at udnytte phronesis’ forskellige egenskaber, 

således at virksomhedens kompetencer og sunde dømmekraft fremstilles både implicit og 

eksplicit. Gennem den implicitte appel, hvor der både benyttes rationelle argumenter og 

sponsoreret ethos, får Forbruger-Kontakt skabt en overbevisende fremstilling af denne 
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ethosfraktion. Den mere eksplicitte appel lykkes i det store hele også, med undtagelse af en 

blandet fremstilling af Forbruger-Kontakts følelse af træfsikkerhed, som beror på en uklar og 

tvetydig fremstilling. Hvorvidt det kan siges at have en afsmittende effekt på den samlede 

fremstilling af Forbruger-Kontakts kompetencer og sunde dømmekraft kommer an på en 

vurdering af, hvor stor indflydelse denne specifikke fremstilling har på den samlede 

fremstilling af phronesis. 

 

4.2.2. Areté 

Hvor der i mange af de foregående artikler er fokuseret på at overbevise tilhørerne gennem 

Forbruger-Kontakts kompetencer og sunde dømmekraft, koncentrerer de sig i artiklen på side 

seks om at overbevise tilhørerne ved at applicere dyden areté. Med andre ord er der tale om, 

at modtagerne overbevises om Forbruger-Kontakts gode menneskelige egenskaber. Det gøres 

ved en implicit fremgangsmåde, hvor Forbruger-Kontakt fortæller om den nye ”nej-tak” 

ordning.  Et eksempel ses i underoverskriften, hvor der står: ”Den nye ordning gør det mere 

enkelt for forbrugerne selv at bestemme mængden af reklamer i deres postkasse”. 

Selvfremstillingen viser, at den nye ordning har til formål at hjælpe forbrugerne med valg og 

fravalg af reklamer og aviser. Dette viser, at Forbruger-Kontakt evner at tilvejebringe en 

service for forbrugerne i Danmark.  

 

En anden god ting, som Forbruger-Kontakt igennem medlemskabet af Brancheforeningen af 

Danske Distributionsvirksomheder har været med til at tilvejebringe, er det klagesystem, som 

giver forbrugerne nem adgang til at anmelde fejl. Forbruger-Kontakt går med andre ord ikke 

ind og direkte fortæller om, at de besidder gode menneskelige egenskaber, men lader det være 

underforstået. Dette gør de ved at fortælle om den nye ordning, som de har været med til at 

implementere. Fremstillingen medfører, at taleren fremstår som et behageligt væsen, der 

signalerer, at det ikke kun handler om at tjene penge, men også om at tage hensyn til den del 

af befolkningen, som ikke ønsker adresseløse tryksager og gratis aviser. Selvom 

fremstillingerne ikke viser virksomhedens gode menneskelige egenskaber i forbindelse med 

kunderne får Forbruger-Kontakt under alle omstædigheder givet en overbevisende 

fremstilling af dyden, idet det stadig kommer implicit til udtryk. Det kan derfor siges, at areté 
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er til stede i talen. Hermed har Forbruger-Kontakt formået at opbygge en overbevisende 

fremstilling af denne ethosfraktion. 

 

Derudover ses areté også i den sidste artikel (side otte), hvor Forbruger-Kontakt fremstiller 

deres gode menneskelige egenskaber gennem en tale om den forkælelsespakke, de har til 

omdelerne. I underoverskriften er der således skrevet: ”Forbruger-Kontakt lancerede 1. 

februar en forkælelsespakke for sine unge omdelere”. Det valgte udtryk lancerede indikerer, 

at Forbruger-Kontakt ønsker at betone, at de har evnen til at tilvejebringe gode ting til deres 

omdelere. Ligeledes fremviser Forbruger-Kontakt ved hjælp af det positive betonede ord 

forkælelsespakke, at de evner at udøve en god gerning. Det signalerer samtidig, at de er 

rundhåndede over for omdelerne. Dette understøttes også af det faktum, at Forbruger-Kontakt 

påpeger, at pakken er for omdelerne og ikke til dem. Præpositionen for signalerer implicit, at 

pakken er lavet for omdelernes skyld, hvorimod præpositionen til nærmere giver en indikation 

om, at Forbruger-Kontakt har lavet pakken til omdelerne, og dermed får præpositionen ikke 

betonet, hvorfor pakken er lavet og hvem, der opnår noget af den. Valget af præpositionen er 

her vigtig, da det dermed bliver fremstillet som om, Forbruger-Kontakt oprigtigt kæmper for 

omdelerne, og i opbygningen af denne ethosfraktion betyder det, at Forbruger-Kontakt 

overbeviser om, at de har gode menneskelige egenskaber.  

 

Et andet sprogligt valg, som er behjælpelig i denne fremstilling er de mange gentagelser af, at 

det er en forkælelsespakke med frynsegoder til omdelerne. Fremhævelsen af, at det er en 

forkælelsespakke, bevirker samtidig at Forbruger-Kontakt fremtræder omsorgsfuld og 

storsindet. Dermed synliggøres deres holdning om, at der er andet end økonomi, som tæller.  

Etableringen af ethos baseres dermed også her på en implicit fremstilling af areté, da 

Forbruger-Kontakt ikke direkte siger, at de har gode menneskelige egenskaber, men signalerer 

det indirekte. Fremstillingen er ikke uklar og derfor er det nemt for tilhørerne at opfatte 

Forbruger-Kontakt som besiddende gode menneskelige egenskaber. Opbygningen af denne 

ethosfraktion bliver dermed underbygget ydereligere, idet den forrige fremstilling af areté 

også er overbevisende. 
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Der ses derfor i salgsavisen en ensartet fremstilling af Forbruger-Kontakts gode menneskelige 

egenskaber, hvor de begge består af en implicit fremstilling, der kan formå at overbevise om 

virksomhedens besiddelse af areté.  

 

4.2.3. Eunoia 

Det første forsøg på at fremstille Forbruger-Kontakts velvilje er at finde i artiklen på side tre, 

hvor Andersen fortæller at: ”Alt kan lade sig gøre. Vi lytter og skræddersyer den optimale 

løsning, så vores kunder kan få optimeret deres salg betragteligt med Chess Mail”. Her 

prøver Forbruger-Kontakt at overbevise tilhørerne ved at fremstå som engageret og 

nærværende. I denne anledning får Forbruger-Kontakt vist, at de har velviljen til at hjælpe en 

given virksomhed med at sortere i potentielle modtagere af tryksagerne, hvormed 

virksomhedens produkt til kunderne skræddersys. I dette tilfælde er der ikke nogen 

modsigende synspunkter, som gør, at selvfremstillingen af Forbruger-Kontakts troværdighed 

ikke fungerer efter hensigten, og derfor er appellen via eunoia tillidsvækkende hos tilhørerne. 

Det betyder, at Forbruger-Kontakt i artiklen fremstilles med karakteren velvilje.  

 

Udover at få vækket tilhørernes tillid til Forbruger-Kontakt ved at udvise interesse i 

kundernes bedste, så forsøger artiklen også at appellere til, at der eksisterer et 

holdningsfællesskab mellem Forbruger-Kontakt og kunderne. Det gør de ved at udtrykke 

holdningen: ”For der er både fornuft og økonomi i, at bilreklamer kun omdeles til bilister og 

brochurer for børnetøj kun havner i børnefamiliernes postkasser”. Her lægger Forbruger-

Kontakt vægt på en situation, som viser en økonomisk fordel for kunderne, og dermed 

bekræfter taleren en holdning, som tilhørerne vil være tilbøjelige til at tilslutte sig. Det er på 

grund af, at en virksomhed ofte fokuserer på den samlede omsætning. Dette udtrykkes også 

senere i artiklen, hvor der står: ”Vores overordnede mål er selvfølgelig at øge kundens salg”. 

Forbruger-Kontakt formår dermed at fremstille denne ethosfraktion som overbevisende, 

hvilket i sidste ende påvirker deres selvfremstilling i en positiv retning. Et andet eksempel på, 

at Forbruger-Kontakt forsøger at vise holdningsfællesskabet er sprogvalget. I sproget bruger 

de blandt andet ord som ”effektiv”, ”kombinerbare parametre”, ”definerede målgrupper” og 

”tryksager”. Denne sprogbrug giver en indikation af, at taleren godt er klar over, at de 

henvender sig til en virksomhed, og derfor er nødt til at bruge et fagligt sprog, som kunderne 
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er vant til. Dermed fremstilles Forbruger-Kontakts evne til at forbinde sig selv og kunderne, 

hvilket giver kunderne en opfattelse af, at begge parter er på samme niveau. Det har dermed 

en positiv betydning for Forbruger-Kontakts samlede selvfremstilling af denne ethosfraktion. 

 

Hvad der derimod kan beskadige appellen om talerens velvilje er, at Forbruger-Kontakt ikke 

eksplicit fortæller, at de også er afhængige af kundernes køb af produkterne. Derimod lægger 

Forbruger-Kontakt op til, at de kun handler i kundernes interesse og ikke i deres egen. Det 

udtrykker de også ved at fortælle, at Forbruger-Kontakts overordnede mål er kundernes 

forøgede salg. Der eksisterer med andre ord et gensidigt afhængighedsforhold mellem 

Forbruger-Kontakt og kunderne, som Forbruger-Kontakt ikke ekspliciterer. Idet dette ikke 

udtrykkes eksplicit risikerer taleren, at selvfremstillingen i artiklen ikke bliver overbevisende, 

hvis kunderne selv er opmærksomme på forholdet. Dette kan føre til en negativ indvirkning 

på de øvrige fremstillinger af eunoia. 

 

Interessen i det bedste for Forbruger-Kontakts kunder, som var illustreret i den førnævnte 

artikel, kommer også til udtryk i artiklen på side fire. Til gengæld udtrykkes interessen her 

anderledes. I den anden artikel drejer det sig om at handle, hvorimod det her drejer sig om at 

være mere passiv og lade kundernes vilje stå højere end Forbruger-Kontakts. Der står således 

i et af afsnittene at: ”Forbruger-Kontakt foreslog, at vi sorterede husstande med lave 

indkomster fra. Men vi vurderede, at det ikke var relevant”. Dette er en fremstilling af eunoia, 

fordi Forbruger-Kontakt gør opmærksom på, at de lytter til deres kunders ønsker. Det vil med 

andre ord sige, at Forbruger-Kontakt her appeller gennem en velvilje, som gør tilhørerne 

bevidste om Forbruger-Kontakts respekt for deres kunder, samt deres interesse i kundernes 

bedste. Forbruger-Kontakt viser samtidig, at de tilgodeser tilhørernes behov. I dette tilfælde 

har Velux et behov for at tilsidesætte Forbruger-Kontakts råd, og lade deres egen vurdering 

komme først. Eksemplet illustrerer dermed også overskud fra Forbruger-Kontakts side om, at 

de føler sig sikre på egne kompetencer plus markedsandele. 

 

I dette eksempel ses altså to forskellige anvendelser af Aristoteles’ dyd eunoia. På den ene 

side bliver dyden anvendt til at fremstille Forbruger-Kontakt som en virksomhed, der 

respekterer kundernes ønsker og ikke bestrider deres beslutning. På den anden side bliver den 

brugt til vise, at de besidder et engagement ved at lade Velux lytte til sig selv og ikke til 
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Forbruger-Kontakt. Taleren viser derfor, at de tager Velux’ egne meninger alvorligt. 

Forbruger-Kontakt evner derfor at benytte eunoia til at vise, at de besidder karakteren velvilje 

gennem flere forskellige opbygninger af denne ethosfraktion. Denne kombination medfører, 

at Forbruger-Kontakt efterlader et indtryk af at være en virksomhed, der både respekterer 

deres kunder samtidig med, at de fremstilles som ægte. Dermed formår Forbruger-Kontakt at 

fremstille sig selv som besiddende velvilje i denne artikel. 

 

En anden tilgang som Forbruger-Kontakt bruger for at vise, at de besidder denne velvilje, ses 

på den sidste side af salgsavisen (side otte). I forhold til de andre fremstillinger af eunoia 

appellerer Forbruger-Kontakt her implicit, hvilket gøres ved at vise Forbruger-Kontakts 

sympati over for deres omdelere. Til at fremme denne selvfremstilling står der i det første 

afsnit i selve brødteksten af artiklen, at ”Gaverne er valgt ud fra en 

spørgeskemaundersøgelse, som blev besvaret af mere end 2000 unge ansatte”. Derudover 

fortæller de også: ”Teenagere er meget bevidste, om hvad de vil have. Derfor har vi spurgt 

specifikt ind til, hvilke produkter og mærker, der tænder dem”. For det første viser 

eksemplerne, at Forbruger-Kontakt er interesseret i det bedste for omdelerne ved, at de har 

spurgt så mange omdelere om, hvad der konkret skal til for at glæde dem. For det andet 

påpeger Forbruger-Kontakt ligeledes, at de er interesseret i omdelernes bedste og respekterer 

deres ønsker, hvilket skal indikere, at der er gjort meget ud af forkælelsespakken. Denne 

selvfremstilling etablerer Forbruger-Kontakts velvilje over for deres unge omdelere, og 

gennem denne appel er det formålet, at kunderne skal udlede, at hvis Forbruger-Kontakt 

ønsker det bedste for deres omdelere, så ønsker de det sandsynligvis også for deres kunder.  

 

I dette tilfælde evnes det derfor igennem brugen af eunoia både at vise, at Forbruger-Kontakt 

nærer velvilje over for deres omdelere samtidig med, at virksomheden nærer velvilje over for 

kunderne, hvorimod det tidligere i salgsavisen kun handlede om at overbevise om velviljen 

over for kunderne. I forhold til talerens samlede selvfremstilling af denne ethosfraktion bliver 

den mere fuldendt, idet de både udviser velvilje over for kunderne samt omdelerne, og i den 

anledning overbevises kunderne nemmere om tilstedeværelsen af karakteren velvilje.  

 

Selvom Forbruger-Kontakt i denne tale formår at levere en overbevisende, implicit 

fremstilling af deres velvilje over for kunderne, så kan artiklen også fortolkes, således at 
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Forbruger-Kontakt udleverer sig selv. Udleveringen af virksomheden sker, fordi de åbenlyst 

erklærer, at lanceringen af forkælelsespakken er til deres egen fordel, hvilket beror på, at 

deres handling kan derfor opfattes som om, den er ydet ud fra egne interesser, og ikke 

foretaget på baggrund af omdelernes. Det er ifølge Aristoteles det modsatte af oprigtig 

velvilje. Han definerer velvilje som en tjenstvillighed, der gives til en, som trænger til den, og 

ikke for at opnå noget for den (1983: 138). Det vil sige, at der potentielt er to 

fortolkningsmuligheder, som afhænger af, hvordan selvfremstillingen opfattes.  

 

På den ene side udfører Forbruger-Kontakt en handling, hvor omdelernes interesse bliver 

tilfredsstillet samtidig med, at Forbruger-Kontakt får udnyttet situationen til fulde. 

Handlingen betyder, at Forbruger-Kontakt på den ene side fremstilles som en virksomhed, der 

nærer velvilje over for deres omdelere og har en sund dømmekraft, idet de selv får noget ud af 

forkælelsespakken. Dette kan resultere i, at artiklen bliver opfattet som veltænkt, da tilhørerne 

under alle omstændigheder kan have gennemskuet årsagen bag forkælelsespakken. Også 

selvom Forbruger-Kontakt hævdede i talen, at forkælelsespakken kun var virkeliggjort til 

fordel for omdelerne, idet mange virksomheders formål er at tjene penge. 

 

På den anden side kan handlingen også medføre, at Forbruger-Kontakts selvfremstilling 

fortolkes som om de er en virksomhed, der udnytter unge ansatte gennem letkøbte fornøjelser 

og pral. Dermed kan tilhørerne opfatte taleren som en virksomhed, der kun har lanceret 

forkælelsespakken ud fra egne interesser. Dette kan lede til, at Forbruger-Kontakts 

fremstilling af eunoia ikke vil blive opfanget som overbevisende i talen, da kunderne kun vil 

se den uvenlige handling, og ikke deres kompetencer og sunde dømmekraft.  

Denne tale er dermed et godt eksempel på, hvordan en fremstilling kan modtages med 

forskellige fortolkningssyn, og det afhænger af, hvordan tilhørerne vælger at opfange 

selvfremstillingen. Derfor kan denne opbygning af eunoia både blive betragtet som vellykket 

eller mislykket.  

 

Samlet set fremstiller Forbruger-Kontakt dermed deres besiddelse af velvilje på forskellige 

fremgangsmåder. Eunoia udtrykkes blandt andet ved, at taleren udviser respekt gennem en 

interesse i kundernes bedste, og der lægges samtidig vægt på det eksisterende 

holdningsfællesskab, der eksisterer mellem taleren og tilhørerne. Ligeledes får Forbruger-
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Kontakt vist, at de også nærer en velvilje for deres omdelere, hvilket er med til at nære 

kundernes velvilje over for virksomheden. Dermed bliver kundernes behov for information 

om Forbruger-Kontakts velvilje tilgodeset, fordi der er lagt vægt på, at perspektiveringen 

interesserer kunderne. Hvorvidt Forbruger-Kontakts vedtagne perspektiv om det gensidige 

afhængighedsforhold lykkes afhænger af, hvordan tilhørerne opfanger denne del af 

selvfremstillingen.    

 

4.3. Diskussion af salgsavisen 

I foregående del blev der fokuseret på en analyse af salgsavisen, ved at fokusere på 

Forbruger-Kontakts fremstilling af phronesis, areté og eunoia. I det nærværende foretages der 

en diskussion, som tager udgangspunkt i resultaterne af den ovenstående analyse. Formålet er 

her at diskutere virksomhedens fremstilling de tre dyder. 

 

En dyd, som er gennemgående i hele salgsavisen er phronesis. Ved gentagne gange at udvise 

deres kompetencer forsøger Forbruger-Kontakt at blive etableret som en troværdig 

virksomhed over for de potentielle kunder, som salgsavisen har til formål at henvende sig til 

og overbevise.  

 

Hvorvidt virksomheden formår at få fremført en overbevisende fremstilling af dyden kan 

imidlertid diskuteres. Som anført tidligere fremstilles dyden eksempelvis ved at virksomheden 

påpeger deres egen træfsikkerhed, hvilket de har opnået gennem produktet Chess Mail og 

succeshistorien med Velux. Endvidere så forsøger taleren at fremstå som kompetent og sikker 

i forretningsgangen, idet Forbruger-Kontakt giver udtryk for, at de ved, hvad der skal til, for 

at hvert led i virksomheden kan fungere optimalt. Dermed gives kunderne en følelse af 

sikkerhed. Endelig prøver Forbruger-Kontakt afslutningsvis at fremstille deres evner til at 

overskue, hvordan en udgift som forkælelsespakken kan vendes til en fordel, samtidig med at 

de fremstår tjenstvillige over for deres omdelere. 

 

Mange af forsøgene på at selvfremstille Forbruger-Kontakt som en virksomhed, der besidder 

kompetencer og sund dømmekraft lykkes, idet virksomheden formår at udføre en fin 

balancegang mellem en alt for sikker fremstilling af træfsikkerheden og en raffineret 
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fremstilling. Selvfremstillingen af denne ethosfraktion kan imidlertid på den ene side siges at 

blive påvirket af en vigtig uoverensstemmelse, hvor phronesis ikke er konstrueret 

fyldestgørende. Dette skyldes, at Forbruger-Kontakt ikke til fulde formår at overbevise om 

Chess Mails produktets træfsikkerhed, idet budskabet i overskriften ikke bekræftes af 

salgschefens udtalelser, og når disse ikke stemmer overens, så er artiklens overbevisning ikke 

tillidsværdig. Dette betyder i sidste ende, at opbygningen af denne ethosfraktion kan 

besværliggøre tilhørernes opfattelse af, at Forbruger-Kontakt er en troværdig virksomhed, der 

evner at levere det, som loves. På den anden side så har virksomheden i de resterende artikler 

formået at levere en god fremstilling, hvor Forbruger-Kontakts følelse af træfsikkerhed ikke 

overdrives.  

 

Det er derfor vigtigt at vurdere, hvor stor negativ indflydelse denne afvigende fremstilling har 

på den samlede fremstilling af talerens kompetencer og sunde dømmekraft. I betragtning af at 

Forbruger-Kontakt ellers formår at levere en fremstilling, hvor de både benytter rationelle 

argumenter til at skabe ethos og flere steder formår at skabe overbevisning gennem 

sponsoreret ethos, så har den mislykkede fremstilling af phronesis formodentlig ikke den 

store indvirkning på den samlede fremstilling af Forbruger-Kontakts kompetencer og sunde 

dømmekraft. Dette skal også ses i lyset af, at Forbruger-Kontakt samtidig evner at benytte sig 

af phronesis evner, sådan at Forbruger-Kontakt får fremstillet alle nuancerne af deres sunde 

dømmekraft. Dermed bliver tilstedeværelsen af phronesis tillidvækkende hos tilhørerne, 

hvilket gør, at denne ethosfraktion bliver overbevisende. 

 

Areté er også at finde i salgsavisen og selvfremstillingerne er overordnet set tillidsvækkende, 

og som man så i de to artikler om den nye ”nej-tak” -ordning og forkælelsespakken, så 

signalerer Forbruger-Kontakt implicit, at de har gode menneskelige egenskaber. Selvom dette 

medfører, at denne fraktion af Forbruger-Kontakts ethos er vellykket, så er selvfremstillingen 

alligevel påfaldende, idet Forbruger-Kontakt ikke har valgt at vise, de også evner at 

tilvejebringe gode fordele for kunderne, men kun til forbrugerne og omdelerne. For at det ikke 

er nødvendigt for kunderne selv at trække koblingen mellem udøvelsen af gode gerninger for 

forbrugerne samt omdelerne og dem selv, så vil det have været mere hensigtsmæssigt, hvis 

Forbruger-Kontakt i nogle af de andre artikler i salgsavisen havde vist, at de også kan bevare 

eller tilvejebringe gode gerninger for deres kunder. Dermed vil selvfremstillingen også blive 
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mere eksplicit, hvilket vil gøre det nemmere for tilhørerne at afkode fremstillingen korrekt. 

Grunden til dette er, at der eksisterer en risiko for, at tilhørerne ikke selv får fortolket 

budskabet om, at de gode menneskelige egenskaber også gælder i forhold til dem. Dermed 

ikke sagt, at selvfremstillingen ikke er overbevisende, da det i sidste ende leder til, at 

kunderne opfanger Forbruger-Kontakt som besiddende gode menneskelige egenskaber, 

hvilket er positivt for den samlede ethosopbygning.  

 

Vægten af selvfremstillingen af areté i salgsavisen er imidlertid også værd at bemærke, da der 

ikke er blevet lagt særligt stor vægt på den i forhold til de to andre dyder, og således er areté 

den af dyderne, som forekommer mindst i salgsavisen. Det overraskende element består af, at 

vægtningen af de tre dyder er så forskellig, idet en mere betonet fremstilling af 

virksomhedens gode menneskelige egenskaber formodentlig i en højere grad vil sikre 

tilhørernes mening om, at Forbruger-Kontakt har gode menneskelige egenskaber. Det ville 

betyde, at opbygningen af Forbruger-Kontakts ethos bliver mere stadfæstet. 

 

Tilstedeværelsen af Forbruger-Kontakts fremstilling af velvilje er ikke til at komme udenom i 

salgsavisen, da Forbruger-Kontakt igennem de forskellige artikler formår at give tilhørerne 

indtryk af, at virksomheden besidder eunoia. Som overbevisningsmiddel fremstiller 

virksomheden deres velvilje ved at udvise interesse i kundernes bedste, et 

holdningsfællesskab mellem sig selv og kunderne, respekt og sympati. Denne kombination af 

dyden eunoia medfører, at Forbruger-Kontakt efterlader et indtryk af at være en virksomhed, 

der både respekterer deres kunder og er ærlige over for dem, hvilket er med til at hjælpe dem 

til at fremstå som troværdige. Salgsavisen formår også at fremstille Forbruger-Kontakts 

tjenstvillighed over for deres omdelere, hvilket bevirker, at selvfremstillingen af denne 

ethosfraktion bliver yderligere fuldendt. Dette er forårsaget af, at Forbruger-Kontakt i samme 

tale har udvist velvilje både over for kunderne og over for omdelerne.  

 

Det er ikke desto mindre tankevækkende, at Forbruger-Kontakt ikke direkte fortæller, at de 

som virksomhed, er afhængige af, at det lykkes for kunderne af få øget salget ved hjælp af 

Forbruger-Kontakts produkter, da virksomheden ellers risikerer at miste dem som kunde. Der 

eksisterer derfor et gensidigt afhængighedsforhold, som kunderne antageligvis er klar over, og 

derfor vil det givetvis have været mest hensigtsmæssigt at være ærlige omkring dette.  
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Forbruger-Kontakts fremstilling kan derfor på den ene side påvirkes negativt, idet de fremstår 

nedladende over for kunderne og får det fremstillet sådan, at de ikke respekterer kunderne. 

Forbruger-Kontakt risikerer med andre ord at falde for meget ind i rollen, og 

selvfremstillingen bliver derfor ikke oprigtig, hvilket kan være med til at påvirke den samlede 

overbevisning af Forbruger-Kontakts velvilje negativt.  

 

På den anden side kan det være fornuftigt af Forbruger-Kontakt ikke at vise deres egen 

interesse i, at kunderne får øget salget. Kunderne er på forhånd klar over, at Forbruger-

Kontakt ikke kun yder servicen for dem, men også for sig selv.  Ligeledes vil 

perspektiveringen med, hvad Forbruger-Kontakt vil opnå af situationen heller ikke interessere 

kunderne. De vil måske nærmere læse artiklen med mistro og dermed ikke blive overbevist 

om Forbruger-Kontakts velvilje over for deres kunder. 

På baggrund heraf har Forbruger-Kontakt handlet rigtigt ved ikke at nævne det gensidige 

afhængighedsforhold, og dermed betragtes fremstillingen af velviljen over for kunderne 

overbevisende.  

 

For at opsummere så har den samlede selvfremstilling af, at de besidder karaktererne 

klogskab og sund dømmekraft, gode menneskelige egenskaber og velvilje den virkning, at 

Forbruger-Kontakt formår at opbygge en ethos, som er troværdig. Dette skyldes, at selvom 

fremstillingen af dyderne få steder kan være mere hensigtsmæssig over for tilhørerne, og 

forefindes i lavere eller højere grad, så har Forbruger-Kontakt her i salgsavisen udvist, at de er 

i besiddelse af alle tre karakterer. Da der ifølge Aristoteles ikke kræves andre forudsætninger, 

så må selvfremstillingen virke overbevisende på kunderne, hvormed det kan siges, at 

Forbruger-Kontakt i salgsavisen har formået at etablere sig som en troværdig virksomhed 

(1983: 113). 
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5. Komparativ vurdering af omdelerhåndbogen og salgsavisen 

I de to foregående kapitler var formålet at analysere, hvordan Forbruger-Kontakt har valgt at 

etablere deres troværdighed i håndbogen og salgsavisen gennem en selvfremstilling af de 

organisatoriske karakterer. På baggrund heraf har det været muligt at fortolke 

selvfremstillingerne og ligeledes diskutere dem som enkeltstående taler.  

Dette kapitel vil med udgangspunkt i ovenstående opstille en komparativ vurdering af de 

påpegede ligheder og forskelligheder, der har været i selvfremstillingerne i henholdsvis 

håndbogen og salgsavisen. Dermed foreligger et mere sammenfattende billede af 

opbygningen af Forbruger-Kontakts ethos. Det bliver derfor muligt at undersøge, hvorvidt 

Forbruger-Kontakt i forsøget på at fremstå troværdig giver et samordnet, konsekvent billede 

af virksomheden.  

 

5.1. Phronesis 

I forbindelse med selvfremstillingerne af virksomhedens besiddelse af phronesis i håndbogen 

og salgsavisen vægter Forbruger-Kontakt dyden i tilnærmelsesvis samme grad og bruger den 

både implicit og eksplicit i begge taler. Årsagen til at Forbruger-Kontakt i begge taler vægter 

dyden i nogen lunde samme grad, kan være et ønske om ikke at gå på kompromis med 

selvfremstillingen af deres kompetencer og sunde dømmekraft over for tilhørerne, idet 

omdelerne formentlig ikke ønsker at arbejde for en inkompetent virksomhed.  

 

Fremstillingen vægtes imidlertid i lidt højere grad i salgsavisen, hvilket formentlig er 

forårsaget af, at det i en salgssituation er af afgørende betydning, hvorvidt en virksomhed 

opfattes som besiddende kompetence og sund dømmekraft. Kunderne lægger sandsynligvis 

stor vægt på at hyre den mest kompetente virksomhed til at distribuere deres tryksager. 

Samtidig kan fremstillingen af phronesis også være påvirket af, at Forbruger-Kontakt ønsker 

at være konsekvent i fremstillingen. Med baggrund heri har taleren formået at vægte 

fremstillingen sådan, at den hverken koncentrerer sig for meget om at fremstille phronesis 

eller får fremstillet dyden for lidt sådan, at den falder i baggrunden i forhold til selve talen og 

til de andre to dyder.  
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Der findes ligheder i fremstillingerne er der ligheder, men der forefindes for så vidt også 

forskelligheder. Af ligheder kan nævnes, at begge taler lægger ud med en kort introduktion af 

Forbruger-Kontakt, men det påpegende består i, at der i begge taler bliver benyttet en rationel 

argumentation til at skabe overbevisning om virksomhedens kompetencer. Ligegyldig hvem 

der er tilhører af en tale, så er rationelle argumenter med til at appellere til disse, eftersom 

logisk argumentation skaber overbevisning, og dermed styrkes virksomhedens ethos gennem 

logos. Endvidere formår Forbruger-Kontakt også i begge taler at udtrykke egen følelse af 

træfsikkerhed, men måden hvorpå træfsikkerheden udtrykkes er tværtimod forskellige.  

 

Forbruger-Kontakt formår at overdrive træfsikkerheden i håndbogen i en sådan grad, at den til 

dels besværliggør overbevisningen omkring Forbruger-Kontakts besiddelse af kompetencer 

og sund dømmekraft. Derimod lykkes det i salgsavisen at få fremstillet den i en mere 

passende grad, hvor Forbruger-Kontakts kompetencer bliver præsenteret bag et mere 

behageligt væsen. Det er imidlertid også værd at nævne, at fremstillingen i salgsavisen ikke 

altid er fremført med samme intention, idet den mere vellykkede fremstilling i en af artiklerne 

nærmere kan siges at være et lykketræf, hvor et tvetydigt ordvalg fører til, at træfsikkerheden 

ikke overdrives. Samlet set har Forbruger-Kontakt i begge taler brugt en samordnet 

fremstilling af phronesis, også selvom fremstillingernes ikke har samme resultat hver gang.  

 

Forskelligheder i selvfremstillingerne af de to taler forekommer især i forbindelse med 

fremstillingen af strukturering og benyttelse af sponsoreret ethos. Struktureringen i 

håndbogen vidner om Forbruger-Kontakts sunde dømmekraft ved, at håndbogens første sider 

er opstillet sådan, at omdelerne får et klart indtryk af indholdet således, at de sandsynligvis 

finder den overskuelig. Denne strukturering er ikke i samme grad til stede i salgsavisen, 

hvilket antagelig hænger sammen med, at Forbruger-Kontakt ikke forventer, at salgsavisen vil 

blive brugt som et opslagsværk, som det kan forestilles med håndbogen. Herudover er det 

interessant, at Forbruger-Kontakt kun gør brug af sponsoreret ethos i den ene tale, nemlig 

salgsavisen. Årsagen til dette kan være, at Forbruger-Kontakt i forbindelse med at overbevise 

kunderne føler, det er nødvendigt at få støtte fra andre virksomheders troværdighed, idet 

Forbruger-Kontakt hermed kan forvente, at det bliver nemmere at overbevise kunderne om 

deres kompetencer og sunde dømmekraft. Samtidig har Forbruger-Kontakt antagelig en 



Forbruger-Kontakt  Integreret kommunikation og troværdighed 

       Pia Riise Lauridsen 
Kandidatafhandling 

Cand.ling.merc. 

59 

fornemmelse af, at det ikke er nødvendigt med sponsoreret ethos, når det handler om at 

overbevise omdelerne om Forbruger-Kontakts besiddelse af denne ethosfraktion.  

 

Samlet set vidner fremstillingerne om, at Forbruger-Kontakt har valgt at fremstille deres 

kompetencer og sunde dømmekraft på baggrund af, hvad de mener tilhørerne vil bide mærke 

i, og hvilke informationer om Forbruger-Kontakt, de har en interesse i. Virksomheden forstår 

dermed at holde sig til relevante emner for tilhørerne, hvilket er årsagen til, at der er nogle 

forskelligheder i selvfremstillingerne. Ordnet set bliver der derfor sammenhæng i 

fremstillingerne af dyden. 

 

5.2. Areté 

I forbindelse med håndbogens og salgsavisens fremstillinger af Forbruger-Kontakts gode 

menneskelige egenskaber, er der ikke mange ligheder i de to taler. Fremstillingen i håndbogen 

er en blanding mellem en implicit og eksplicit appel, hvor der i salgsavisen kun benyttes en 

implicit. Dette kan sættes i tilknytning til den tankevækkende forskel, der samtidig er i 

vægtningen af areté i de to taler.  Det ses i håndbogen, at dyden er en vigtig del af den 

samlede fremstilling af Forbruger-Kontakts ethos, hvorimod den i salgsavisen tilnærmelsesvis 

ikke er til stede, hverken i sammenligning med phronesis og eunoia i salgsavisen, eller i 

sammenligning med vægtningen af areté i håndbogen.  

 

Grunden til, at selvfremstillingen af Forbruger-Kontakts gode menneskelige egenskaber 

vægtes højere i håndbogen, kan skyldes, at taleren her skal overbevise unge mennesker, hvor 

det er vigtigt at skjule kompetencer og begavelse bag et mere behageligt væsen og dermed 

fremhæve de menneskelige egenskaber. Modsat så foregår den anden tale i en 

forretningssituation, hvor taleren og tilhørerne er fagfæller, der formentlig værdiger 

statistikker og fakta højere, og dermed ikke vægter gode menneskelige egenskaber i samme 

grad som den anden gruppe tilhørere. Hermed hænger forskellen af den implicitte og 

eksplicitte fremstilling af areté sammen med, at den ene gruppe af tilhørerne værdiger en 

mere tydelig fremstilling af gode menneskelige egenskaber end den anden gruppe. Derfor er 

det kun godt for opbygningen af denne ethosfraktion, at Forbruger-Kontakt afholder sig fra en 

eksplicit fremstilling af deres gode menneskelige egenskaber i salgsavisen. Forbruger-Kontakt 
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har med andre ord taget deres tilhøreres opfattelse i betragtning, og selvom fremstillingerne 

ikke er konsekvente, så vil begge grupper af tilhørere stadig kunne genkende Forbruger-

Kontakt i de forskellige taler. 

 

En anden forskel imellem de to taler er, at taleren gentagne gange fremsætter forstandige 

eftertanker på omdelerne vegne, mens den slags tanker slet ikke er at finde i salgsavisen. I 

bund og grund kan dette også sættes i tilknytning til, at det er to vidt forskellige grupper af 

tilhørere. Forbruger-Kontakt kan godt attillade sig at udspecificere over for omdelerne, 

hvordan de skal handle, men modsat vil det ikke være acceptabelt i forhold til kunderne, da 

Forbruger-Kontakt i stedet kan risikere at fremstå nedladende over for dem. Det kan dertil 

påpeges, at Forbruger-Kontakt har vist, at de har indsigt i, hvad hver af tilhørerne sætter pris 

på, hvilket også ses ved, at begge fremstillinger om talerens besiddelse af menneskelige 

egenskaber er overbevisende.  

 

Det kompromitterer ikke Forbruger-Kontakts forsøg på at få fremstillet deres gode 

menneskelige egenskaber, selvom der ikke er nogen stor lighed i fremstillingerne, da begge 

grupper af tilhører stadig har fået et samordnet indtryk af Forbruger-Kontakts gode 

menneskelige egenskaber. 

 

5.3. Eunoia 

Selvfremstillingerne af Forbruger-Kontakts velvilje over for deres tilhørere i de to taler ligner 

til forveksling hinanden. Der er flere sammenfald i talerens brug af eunoias evner til at lave en 

overbevisende fremstilling. Det er blandt andet værd at fremhæve det fremsatte 

holdningsfællesskab, som Forbruger-Kontakt har lagt vægt på at overbevise om i begge taler. 

Det træder især frem gennem det benyttede sprogvalg, som er blevet tilpasset til begge 

grupper af tilhørere. I håndbogen kombinerer virksomheden således et dagligdagssprog med 

et forretningssprog, og samtidig er der mange gentagne personlige henvendelser. Som 

modsætning hertil bærer sproget i salgsavisen tydeligt præg af, at taler og tilhører er fagfæller, 

hvorfor forretningssproget fylder meget. Idet Forbruger-Kontakt formår at tilpasse sproget til 

de enkelte tilhørere, så viser det en respekt fra virksomheden side, hvilket er med til at skabe 

overbevisning. Samtidig vidner det om, at Forbruger-Kontakt har taget højde for, at de har at 
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gøre med to forskellige målgrupper, hvor en appel gennem et enslydende sprogvalg ikke er 

velegnet. Dermed bliver selvfremstillingen også overbevisende i begge taler. Det vil sige, at 

der er overensstemmelse af dyden, selvom der tages hensyn til tilhørerne. 

 

Udover tilfældet med det fremsatte holdningsfællesskab, så er der også en anden påfaldende 

lighed i, hvordan Forbruger-Kontakt i begge taler formår at vise deres velvilje over for 

tilhørerne. Denne lighed består i, at Forbruger-Kontakt har valgt at inddrage en tredje part i 

talen. I håndbogen er den tredje part den sekundære modtager, som er omdelernes forældre, 

og i salgsavisen er det omdelerne. Til trods for at taleren i begge tilfælde inddrager denne 

tredje part, så er der imidlertid en forskel i formålet med inddragelsen. I håndbogen inddrages 

forældrene, sådan at det munder ud i, at de nærer en velvilje over for Forbruger-Kontakt, og 

dermed evnes det i talen både at få omdelerne og forældrene til at nære en velvilje over for 

virksomheden. I modsætning hertil inddrages den tredje part, omdelerne, ikke direkte i 

salgsavisen. Parten bruges imidlertid også her til at illustrere, at Forbruger-Kontakt er værdig 

til kundernes respekt, fordi virksomheden har fremstillet det som om, at de nærer en velvilje 

over for omdelerne. Inddragelsen af den tredje part bruges dermed forskelligt i de to taler, 

men overordnet set, så er der et ensartet kommunikationsudtryk, som handler om at få 

tilhørerne til at nære velvilje og respekt for taleren.  

 

En anden tankevækkende lighed er selvfremstillingerne af Forbruger-Kontakts interesse i 

tilhørernes bedste. I begge taler udtrykkes den således implicit, hvor selvfremstillingen i 

håndbogen kommer til udtryk ved at Forbruger-Kontakt fortæller om de forsikringsordninger, 

der er tegnet på vegne af omdelerne og deres forældre. Mens interessen for kundernes bedste i 

salgsavisen fremstilles ved, virksomheden deltager både aktivt og passivt i beslutningsfasen 

omkring, hvad der skal til for, at kunderne opnår det bedste for deres egen virksomhed.  

 

Idet Forbruger-Kontakt i begge taler formår at overbevise om, at de ønsker tilhørerne det 

bedste, gør virksomheden opmærksom på, at de tilgodeser tilhørernes behov og forventninger. 

Derfor er taleren i stand til at levere en overbevisende fremstilling af velvilje for tilhørerne i 

begge taler. Udover at virksomheden har præsteret en overbevisende fremstilling, så er der 

med hensyn til eunoia leveret to ens fremstillinger af dyden, hvor kommunikationsudtrykkene 

stemmer overens.  
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5.4. Samlet vurdering 

Selvfremstillingen af det gensidige afhængighedsforhold, der eksisterer mellem Forbruger-

Kontakt og tilhørerne af talerne, som henholdsvis er omdelerne og kunderne, forekommer i 

begge materialer. Forholdet kommer imidlertid til udtryk i forskellige retoriske situationer. I 

håndbogen er det i forbindelse med areté og i salgsavisen med eunoia. Forskellen er, at der i 

håndbogen diskuteres spørgsmålet om Forbruger-Kontakts ærlighed over for omdelerne, og i 

salgsavisen handler det om fremstillingen af Forbruger-Kontakts respekt for virksomhedens 

kunder. Det fornuftige valg i at Forbruger-Kontakt ikke har gjort mere ud af at nævne 

forholdet i de to taler, skal ses i lyset af, at omdelerne formodentlig ikke i nogen høj grad 

kender til det gensidige afhængighedsforhold, da de måske ikke tillægger det nogen særlig 

stor betydning, at Forbruger-Kontakt har brug for deres hjælp til at få hele virksomheden til at 

dreje rundt. Hvorimod kunderne formentlig er klar over dette afhængighedsforhold, da de selv 

er en virksomhed, der forsøger at overleve. Dermed tjener det ikke noget formål, at 

Forbruger-Kontakt hverken i håndbogen eller i salgsavisen nævner dette, især fordi 

perspektiveringen dermed er baseret på tilhørernes interesser. Forbruger-Kontakt leverer 

derfor i dette tilfælde en overbevisende fremstilling. 

 

Selvfremstillingerne af Forbruger-Kontakts ethos tjener to forskellige formål, som 

fundamentalt hænger sammen. Det ene formål handler om at overbevise omdelerne og 

kunderne om Forbruger-Kontakts organisatoriske karakterer, hvilket lader sig gøre gennem de 

to forskellige taler. Idet selvfremstillingerne er overbevisende, så kan Forbruger-Kontakt 

påvirke tilhørerne, sådan at virksomheden opfattes som troværdig, hvilket er deres 

overordnede hensigt. Det betyder, at der skal være en rød tråd mellem de to fremstillinger, 

som begge grupper tilhørere kan nikke genkendende til. Med andre ord er forskelle tilladelige, 

men der skal alligevel være en større sammenhæng, da det ikke tjener det overordnede formål 

at opstille to vidt forskellige fremstillinger.  

 

Som set i den foregående komparative vurdering, så er der størst overensstemmelse mellem 

fremstillingerne af eunoia, og areté er den af dyderne, hvor der forekommer de største 

variationer i selvfremstillingerne, både i forhold til hvor stor tilstedeværelsen af dyden der er, 

og hvordan den fremstilles. Forbruger-Kontakt formår i sidste ende at få fremstillet deres 
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gode menneskelige egenskaber og dermed er det ikke fremstillingen af areté, som betyder, at 

der ikke er en enslydende fremstilling af virksomhedens troværdighed. Derimod er det i 

forbindelse med phronesis, at fremstillingerne af virksomhedens ethos kan siges at blive 

kompromitterende, idet der sker en forvridning, som betyder, at der ikke er en rød tråd i 

selvfremstillingerne af virksomhedens kompetencer og sunde dømmekraft.  

 

Samlet set har analyserne vist, at Forbruger-Kontakt har taget højde for, at de i de to taler 

henvender sig til forskellige tilhørere, og til trods for at selvfremstillingerne ikke er 

fuldstændigt homogene, så er det ikke ensbetydende med, at der ikke er en overordnet 

sammenhæng i selvfremstillingerne i de to taler. Dette kan ses i forlængelse af, at selvom der 

sker en forvridning af phronesis, opvejes det til gengæld af, at resten af fremstillingen af 

dyden er vellykket samtidig med, at areté og eunoia også er det. Det er med andre ord kun en 

af dyderne, som til dels er afvigende i talerne, og dermed er der ikke tale om to vidt 

forskellige fremstillinger, men derimod gives der en konsekvent fremstilling af Forbruger-

Kontakts organisatoriske karakterer, hvor begge grupper af tilhørerne kan nikke genkendende 

til det meste i fremstillingerne. Det vil med andre ord sige, at Forbruger-Kontakt i forsøget på 

at fremstå troværdig går ind og anvender integreret kommunikation på implicit niveau i 

fremstillingerne. 
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6. Konklusion 

Jeg vil nu bevæge mig over i specialets afsluttende kapitel, hvor jeg vil sammenfatte 

undersøgelsens resultater i en konklusion. Kapitel udgør dermed den endelige ramme om 

specialets faglige og undersøgelsesmæssige behandling.  

 

Formålet med specialet har været at undersøge, hvordan Forbruger-Kontakt har forsøgt at 

fremstille sig selv om en troværdig virksomhed over for deres omdelere og kunder, og 

hvorvidt der anvendes integreret kommunikation til fremstillingerne. For at besvare 

problemformuleringen har jeg valgt at inddrage Aristoteles’ teori om bevismidlet ethos. 

Gennem inddragelsen af denne teori blev det muligt at analysere empirien, som bestod af en 

omdelerhåndbog og en salgsavis. På baggrund af analysernes resultater og den efterfølgende 

komparative vurdering er det muligt at sammenfatte følgende konklusion: 

 

Gennem inddragelsen af Aristoteles’ teori var det i de to isolerede tekstanalyser muligt at 

undersøge Forbruger-Kontakts fremstilling af dyderne phronesis, areté og eunoia. 

Undersøgelsen af phronesis i håndbogen har vist, at virksomheden i fremstillingen af deres 

kompetencer og sunde dømmekraft både har anvendt en struktureret sideopsætning, utvetydig 

kommunikation med tydeliggjorte forklaringer af begreber, som bruges i virksomheden, 

fremstilling af egen følelse af træfsikkerhed og ikke mindst rationel argumentation. 

Fremstillingen af Forbruger-Kontakts træfsikkerhed var imidlertid ikke helt tilpasset til 

talesituationen, hvilket betød, at opbygningen af denne ethosfraktion blev lidt beskadiget. De 

andre fremstillinger af dyden var tværtimod overbevisende, og derfor lykkes det i det store 

hele at give en overbevisende fremstilling af Forbruger-Kontakts kompetencer og sunde 

dømmekraft.  

 

I tilknytning til undersøgelsen af fremstillingen af areté i håndbogen påviste analysen, at 

Forbruger-Kontakt har lagt stor vægt på at fremstille forstandige eftertanker, som de har 

anstillet på omdelernes vegne. Derudover har virksomheden forsøgt at bruge dydens evner til 

at fremstå rundhåndet og modig. Nogle af selvfremstillingerne af de forstandige eftertanker 

var ikke overbevisende, da der kunne drages tvivl om, hvorfor Forbruger-Kontakt har 

vedkendt det gensidige afhængighedsforhold. Det samme har gjort sig gældende med 
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fremstillingen af deres rundthåndethed. Til trods for denne tvivl har analysen påpeget, at det 

var mest hensigtsfuldt for fremstillingen ikke at udtrykke det gensidige afhængighedsforhold. 

Undersøgelsen af fremstillingen af areté endte med at påpege, at den var overbevisende, og 

dermed har Forbruger-Kontakts overbevist om, at de har gode menneskelige egenskaber. 

 

Til fremstillingen af Forbruger-Kontakts besiddelse af velvilje viste undersøgelsen af 

håndbogen, at engagement, nærvær, holdningsfællesskab og tjenstvillighed blev prioriteret. 

Fremstillingen af eunoia var overbevisende, idet virksomheden har formået at tage 

udgangspunkt i omdelernes interesser, og ikke i deres egen interesse. Opbygningen af denne 

ethosfraktion var derfor vellykket. 

 

Det samlede resultat fra analysen har dermed påvist, at Forbruger-Kontakt har formået at 

etablerer sig om en troværdig virksomhed, idet alle dyderne er til stede i håndbogen. 

 

I forbindelse med tekstanalysen af Forbruger-Kontakts fremstilling i salgsavisen blev det blev 

fastslået, at fremgangsmåden for fremstillingen af phronesis i salgsavisen har været at 

appellere både implicit og eksplicit. Det blev i undersøgelsen påvist, at den implicitte 

fremstilling af Forbruger-Kontakts kompetencer og sunde dømmekraft gennem rationelle 

argumenter og sponsoreret ethos var overbevisende. Den eksplicitte fremstilling var endvidere 

overbevisende med undtagelse af en blandet fremstilling af virksomhedens egen følelse af 

træfsikkerhed. Resultatet af denne del af analysen var derfor, at Forbruger-Kontakt fik 

opbygget denne ethosfraktion vellykket. 

 

Undersøgelsen af salgsavisen viste desuden, at fremstillingen af areté foregik gennem en 

implicit appel af en tilvejebringelse af servicer og rundhåndethed. Begge fremstillinger af, at 

Forbruger-Kontakt har gode menneskelige egenskaber, var overbevisende, og som følge heraf 

har virksomheden formået at opbygge denne ethosfraktion.   

 

Afslutningsvis blev det i undersøgelsen af salgsavisen påpeget, at der til fremstillingen af 

Forbruger-Kontakts besiddelse af eunoia blev benyttet respekt, holdningsfællesskab og 

velvilje for omdelerne. Analysen har påvist, at opbygningen af denne ethosfraktion var 

overbevisende, idet perspektiveringen tog udgangspunkt i kundernes interesser. Analysens 
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samlede resultat har dermed vist, at Forbruger-Kontakt har formået at blive etableret som en 

troværdig virksomhed over for deres kunder. 

  

Med afsæt i resultaterne af de to foregående analyser blev der i den komparative vurdering 

sammenlignet, hvorvidt Forbruger-Kontakt har brugt integreret kommunikation i 

fremstillingerne af phronesis, siden areté og sidst eunoia.  

 

I forbindelse med virksomhedens kompetencer og sunde dømmekraft blev det påvist, at dyden 

blev vægtet i nogenlunde samme grad i begge taler. Derudover har det vist sig, at der i begge 

fremstillinger var ensartethed i brugen af rationelle argumenter og udstrålingen af 

træfsikkerhed, men der var også uligheder i fremstillingerne. Det blev påvist, at årsagen til 

dette var, at der var blevet taget udgangspunkt i tilhørerne, og begge grupper af tilhørere ville 

stadig kunne genkende sig i hver fremstilling. Derfor var fremstillingerne ensartede. 

 

I vurderingen af fremstillingerne af areté blev det påpeget, at dyden blev anvendt meget 

forskelligt. Grunden til dette var, at fremstillingen af areté næsten ikke var til stede i 

salgsavisen og ydermere blev den kun brugt implicit i salgsvisen, og både implicit og eksplicit 

i håndbogen. Selvom der var disse forskelligheder, så var fremstillingerne stadig konsekvente, 

fordi begge sluttede med at få fremstillet Forbruger-Kontakts gode menneskelige egenskaber. 

 

Vurderingen af fremstillingerne af eunoia har fastslået, at der var ensartethed mellem de 

holdningsfællesskaber, som blev fremstillet. Det samme har vist sig at være gældende for 

inddragelsen af en sekundær modtager og fremstillingen i at være interesseret i tilhørernes 

bedste. Fremstillingerne af virksomhedens velvilje blev dermed påvist at give det mest 

konsekvente og samordnede udtryk af de to taler. 

 

På baggrund af fortolkningen af de tre ethos dyder i henholdsvis omdelerhåndbogen og 

salgsavisen er det min vurdering at de teoretisk fremstår troværdigt, idet de to 

ethosfremstillinger på trods af forskelligheder danner et samlet billede af Forbruger-Kontakts 

ethos. 
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Den komparative vurdering viste samtidig, at der blev anvendt integreret kommunikation på 

et implicit niveau. Til trods for at der blev påvist forskelligheder i fremstillingerne, så blev der 

til stadighed givet en sammenhængende oplevelse af virksomheden, som begge grupper af 

tilhører kan nikke genkendende til. Det vil sige, at selvom Forbruger-Kontakt ikke eksplicit 

har erklæret, at de arbejder med integreret kommunikation, så gøres der på et implicit plan 

alligevel brug af begrebet. Det kan derfor i dette specifikke tilfælde hævdes, at integreret 

kommunikation ikke kun er en ambition. 
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