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FORORD 
Arbeidet med dette prosjektet har vært en meget lærerik prosess. Det har vært perioder hvor 

arbeidet ikke alltid har vært like lett, men gleden av å oppnå et resultat hvor en ser endene 

møtes har gjort de frustrerende periodene verdt bryet. 

Jeg vil først og fremst rette en stor takk til min veileder Jan Svennevig, som har gitt 

meg nyttige og informative tilbakemeldinger gjennom hele prosessen, ikke minst i innspurten. 

Dette har vært til stor hjelp i perioder hvor motivasjonen ikke har vært helt på topp. Jeg har 

også satt stor pris på veiledningen, som har gitt meg mot til å jobbe med mine egne 

innfallsvinkler.  

Jeg vil også rette en stor takk til Elisabeth Gjølme i Posten Norge, som tok seg tid til å 

stille opp i e-postintervju, og som har gitt meg tilgang til materiale som har vært svært 

givende for prosjektets utforming. Jeg vil også takke Mads Yngve Storvik og Pål Jakobsen i 

Posten, som har gitt nyttige tilbakemeldinger på forhold relatert til kommunikasjonen rundt 

konsernet. Jeg vil også rette en stor takk til Gro Myking og Hanne Karlsrud i Posten som 

bidro til utformingen av forsiden. 

Mine foreldre Nina Meder og Per Wennerød skal også ha sin takk. De har vist stor 

interesse for prosjektet, og bidratt til at jeg har kunnet diskutere forskjellige problemstillinger 

rundt temaet. Spesielt min far, som er mellomleder i Posten, og som derfor har bidratt med 

problemstillinger og nyttige innfallsvinkler fra et internt og praktisk ståsted i konsernet. Helt 

til slutt vil jeg rette en stor takk til min kjære samboer og faste korrekturleser Ane B. Solvang, 

som har sørget for at jeg ikke har bodd på lesesalen det siste halvåret, og i tillegg har gitt meg 

rom til å fokusere på prosjektet i de mer krevende periodene.   

 

Porsgrunn, juni 2013 

Filip M. Wennerød 
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1. INNLEDNING 
Høsten 2012 gjennomførte jeg emnet Nordisk prosjektsemester ved en amerikansk 

gjenvinningsbedrift i London. Mine arbeidsoppgaver ved denne bedriften bestod i å 

markedsføre bedriftens produkter og tjenester mot det norske markedet. Dette tente gnisten 

som førte til at jeg ville skrive masteroppgave om miljøkommunikasjon. Jeg hadde allerede 

fått interesse for det som betegnes som samfunnsansvar, under emnet Strategisk 

kommunikasjon i praksis. Foreleser Øyvind Ihlens forskning på feltet gjorde det klart at 

samfunnsansvar var noe som gikk hånd i hånd med retorikk. Etter at prosjektsemesteret var 

fullført tok det ikke langt tid før jeg visste hva jeg skulle skrive oppgave om. 

 Utgangspunktet mitt for denne oppgaven var retorikk og samfunnsansvar – rettere sagt 

miljøansvar. Da dette var bestemt trengte jeg et analyseobjekt. Noen som var åpne i sin 

kommunikasjon rundt sin satsing på miljøansvar. Ettersom samfunnsansvar har blitt en del av 

normen er det mange en kan ta for seg, men som forsker følte jeg at jeg trengte nok materiale. 

I tillegg følte jeg at materialet skulle være profesjonelt og omfangsrikt. I det norske 

næringsliv har man da mange relevante aktører i forhold til dette, derfor ble det nokså tilfeldig 

hvem jeg endte opp med å velge. Valget falt til slutt på Posten Norge, nettopp fordi jeg mener 

de praktiserer en profesjonelt dekkende og ikke minste omfangsrik miljøkommunikasjon. I 

tillegg har jeg også arbeidet som postbud ved flere distribusjonsenheter på både Østlandet og 

Sørlandet. Tittelen på oppgaven min er derfor basert på uttalelser om hvordan Posten ønsker å 

opptre innenfor satsingsområdet miljøansvar. Selv om det allerede er utført en del forskning 

på feltet innenfor kommunikasjon av samfunnsansvar, syntes jeg det ville være interessant å 

se nærmere på hvordan en norsk bedrift kommuniserer et slik ansvar. 

 Posten har tatt posisjon som miljøleder i det norske næringslivet. I 2010 iverksatte de 

en reduksjonsplan som går ut på at de i perioden 2010-2015 reduserer sine CO2-utslipp med 

30 prosent. For å nå dette målet har de iverksatt en rekke miljøvennlige tiltak. Dette innebærer 

blant annet satsing på alternative kjøretøy, energieffektivisering, klimanøytrale tjenester, 

avfallshåndtering, miljøsertifiseringer, og blant annet andre banebrytende tiltak som 

geoteknologi og prosjekter som CO2-fri bykjerne. Med en satsing på biogass forsøker 

konsernet å endre rammevilkårene for muligheten av mer miljøvennlige løsninger. Det som er 

fint med satsingen til Posten er totalen av alle tiltakene de har innført, da de fra et samlet 

perspektiv vil kunne utgjøre en betydelig reduksjon av CO2-utslippene. For Posten er 

kommunikasjonen av denne satsingen vel så viktig. Dersom en miljøsatsing skal ha best 



 

6 

mulig effekt må alle bidra. Derfor kommuniserer Posten sin miljøsatsing til omverdenen slik 

at andre aktører får muligheten til å følge deres eksempel og ta i bruk lignende tiltak for en 

mer miljøvennlig drift.   

1.1 Problemstilling 
Denne oppgaven er en retorisk studie av hvordan Posten kommuniserer sitt miljøansvar til 

omverdenen. Samfunnsansvar er en praksis som kan bidra til å styrke en virksomhets 

omdømme. Derfor ønsker jeg også å se nærmere på hva miljøkommunikasjonen vil kunne ha 

og si for konsernets omdømme. Utgangspunktet for min hovedproblemstilling ble utledet fra 

spørsmål som: Hvordan fremstiller Postens seg selv som en miljøansvarlig virksomhet? 

Hvilke trekk ved organisasjonsretorikken er fremtredende? Hva har denne kommunikasjonen 

å si for Postens omdømme? Ut i fra disse har jeg formulert en hovedproblemstilling som låter 

følgende: 

 

Hvordan forsøker Posten Norge å styrke sitt omdømme ved hjelp av sin miljøkommunikasjon? 

 

Denne oppgaven vil trekke på teori fra retorikk og organisasjonskommunikasjon for å finne et 

svar på akkurat dette. For å gjøre dette vil jeg forsøke å svare på to følgende spørsmål: 

1) Hva innebærer den retoriske situasjonen til Postens miljøkommunikasjon? 

2) Hvilke retoriske strategier bruker Posten for å adressere dimensjonene i den retoriske 

situasjonen? 

 

Når jeg har funnet svar på dette vil jeg således kunne se hvordan Posten bruker de retoriske 

strategiene til å adressere situasjonen, og hvorfor de egner seg til å gjøre nettopp det. I 

sammenheng med dette vil jeg også se hva disse strategiene vil ha å si for omdømmet deres.  

1.2  Oppgavens oppbygning  
For å etablere den teoretiske konteksten som denne oppgaven befinner seg i, vil jeg starte med 

å kartlegge teorien som denne oppgaven baserer seg på. Teorien er hentet fra retorikk, 

informasjon og samfunnskontakt. Jeg vil trekke frem en del begreper, og definisjoner av dem, 

som jeg mener er relevant for min oppgave. Etter at teorien er kartlagt vil jeg beskrive hva 

slag metode jeg vil benytte for å finne et svar på problemstillingen, samt foreta en 

gjennomgang av det analysematerialet jeg har tatt for meg, for å gjøre det.  
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 I det tredje kapittelet vil jeg svare på det første spørsmålet som skal hjelpe meg med å 

komme frem til et svar på problemstillingen. Jeg vil her definere den retoriske situasjonen til 

Posten, ved å gjennomgå hva de tre elementene i situasjonen har å si for 

miljøkommunikasjonen deres. Slik får jeg etablert en kontekst for oppgaven. Når dette er 

gjort vil jeg gå i gang med analysen. Her har jeg definert tre retoriske strategier som jeg 

mener adresserer hvert sitt element i situasjonen. Jeg vil da kunne se hvordan disse strategiene 

adresserer de ulike elementene i situasjonen. Når dette er gjort vil jeg kunne trekke en 

konklusjon som vil kunne gi et mulig svar på hvordan Posten Norge oppnår et styrket 

omdømme ved hjelp av sin miljøkommunikasjon, samt drøfte effekten av kommunikasjonen i 

møte med publikum. 

 

2. TEORI 
I denne oppgaven skal jeg analysere et utvalg kildemateriale publisert av Posten Norge AS, 

knyttet til miljøsatsingen de påbegynte i 2010, og som etter planen skal oppfølges frem til 

2015. Jeg ønsker som sagt å finne ut hvordan Posten Norge fremstiller seg selv som en 

miljøansvarlig aktør ved å kikke på de retoriske strategiene de har tatt i bruk, og på hvilken 

måte disse strategiene adresserer dimensjonene i den retoriske situasjonen – som 

miljøkommunikasjonen deres befinner seg i. Jeg kommer til å støtte meg på teori vedrørende 

klassisk retorikk, den retoriske situasjon (Bitzer 1968) og organisasjonsretorikk. 

Miljøsatsingen er en del av konsernets grep for å yte samfunnsansvar. Jeg vil derfor også 

trekke på teorier hentet fra litteraturen innenfor informasjon og samfunnskontakt, 

samfunnsansvar (CSR) og noen definisjoner innenfor grønn markedsføring.  

2.1 Retorikk og retoriske bevismidler 
Tradisjonelt sett defineres retorikk som læren, eller evnen, til å finne de midlene som er 

tilgjengelige for å overbevise med sin tale (Aristoteles, oversatt 1991:31; Ihlen og Robstad 

2004:114). I en bredere forstand består retorikken av læren å overbevise ved hjelp av 

språklige midler - både muntlig og skriftlig; praktiske råd om hvordan man kan lære seg 

denne kunsten; og teorier om hvordan språklige overbevisning foregår, og om de filosofiske 

og etiske problemstillingene dette medfører (Store Norske Leksikon 27.02.2013a). Med tanke 

på formålet med denne oppgaven kommer jeg til å forholde meg til hvordan retorikken 

overbeviser ved bruk av språklige midler. Oppgaven kommer ikke til å legge vekt på å 

diskutere de filosofiske og etiske problemstillingene.  
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Retorikken er en gammel fagtradisjon som stammer fra antikken, og selv om det 

finnes mange likheter med den antikke tradisjonen og den retorikken som virksomheter utøver 

i dag, er det også noen forskjeller det kan være verdt å bite seg merke i vedrørende de 

elementene som inngår i en kommunikasjonssituasjon (Ihlen 2004). Retoren er en 

organisasjon; publikum er større og mer sammensatt, og dimensjonene i tid og rom er 

annerledes; kanalene er flere; og budskapet må tilpasses et mer sammensatt publikum (Ihlen 

& Robstad 2004:124). Selv om de retoriske situasjonene har forandret seg noe siden antikken, 

kan man fortsatt trekke på de retoriske bevismidlene i den moderne retorikken. De tre 

velkjente retoriske bevismidlene en taler, eller retor, har til rådighet for å overbevise sitt 

publikum er etos, logos og patos – behage, belære, bevege (Quintilian, oversatt 1920/1996; 

Aristoteles, oversatt 1991, referert i Ihlen og Robstad 2004:125). Her vil jeg gå nærmere inn 

på teorigrunnlaget rundt disse bevismidlene, og vektlegge deres betydning i sammenheng med 

organisasjonsretorikk. 

2.1.1 Etos 

En taler sin etos kan forstås som talerens troverdighet og hans karakter. I følge Aristoteles, 

innenfor den klassiske retorikken bestod en talers etos av tre forskjellige dimensjoner. Disse 

var praktisk kunnskap (fronesis), god karakter (arête) og velvilje (eunoia) (Aristoteles, 

oversatt 2006; Ihlen 2011a; Kjeldsen 2006), kvaliteter som taleren kan demonstrere overfor 

sitt publikum. Praktisk kunnskap (fronesis) kan man demonstrere på forskjellige måter. Det 

kan innebære at taleren demonstrerer god dømmekraft, ekspertise og at han/hun fremstår som 

intelligent og kunnskapsrik. En annen måte å demonstrere denne dimensjonen på er ved å vise 

at en vet hvordan en handler i konkrete situasjoner. Praktisk kunnskap blir ofte styrket 

gjennom logosargumentasjon og stilistiske appeller (Ihlen 2009a). God karakter (arête), vil si 

å ha god moralsk karakter. For Aristoteles innebar dette blant annet rettferdighet, mot, 

selvkontroll,  frihet og visdom (Smith 2004:9; Ihlen 2009a). Dersom en taler hadde opplevd 

vanskeligheter, kunne disse brukes til å demonstrere god karakter (Cicero, oversatt 2001; 

Ihlen 2009a). Velvilje (eunoia) går ut på at man ønsker andre godt. Dette kan taleren 

demonstrere ved å identifisere seg med sitt publikum, ved å snakke samme språk, dele 

verdier, forhåpninger og meninger (Ihlen 2011a). Da blir det også viktig at taleren viser at 

publikums behov blir tatt vare på. Velvilje kan således støttes indirekte ved hjelp av patos 

(Ihlen 2009a). 
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2.1.2 Logos 

Logosargumenter taler til publikums fornuft, og består først og fremst av ren fakta (Karlberg 

& Mral 1998:40). Dette er bevismidler som trekker på logisk argumentasjon, som ofte baserer 

seg på induktive eller deduktive slutninger (Ihlen og Robstad 2004:127). Induktiv 

argumentasjon utføres i dag ofte gjennom eksemplifisering, sammenligning eller ved å vise til 

en tilfeldig forekomst, hvor man etablerer et forhold mellom en tilsynelatende årsak og en 

tilsynelatende effekt (Ihlen og Robstad 2004:127).  Motsatt av induktiv argumentasjon er 

deduktiv argumentasjon, som starter med at publikum aksepterer en generell idé og slutter 

med at de aksepterer et enkelttilfelle. For å argumentere deduktivt kan man ta utgangspunkt i 

den kategoriske syllogisme som består av et hoved-premiss og ett eller flere tilleggs-premisser 

som leder til en konklusjon (Hoffman & Ford 2010:41). Innenfor retorikken forekommer 

deduktiv argumentasjon stort sett gjennom bruken av enthymemer, hvor publikum aksepterer 

en konklusjon ledet ut fra en syllogisme hvor et eller flere premisser unnlates. Aristoteles 

kalte dette for en ”retorisk syllogisme”, og grovt sagt betyr dette at til forskjell fra en 

kategorisk syllogisme, inneholder ikke denne syllogismen sanne eller falske premisser, men 

sannsynlige – og ofte er bare noen av premissene eksplisitte (Kjeldsen 2006:173). 

2.1.3 Patos 

I følge Aristoteles handlet denne argumentasjonsteknikken om å plassere publikum i en 

sinnstilstand som gjorde at de var mer mottakelige for å akseptere talerens argumenter, og at 

en slik holdning var best oppnåelig ved å spille på publikums følelser (Hoffman & Ford 

2010:29). Følelser Aristoteles anså som effektive var skam og frykt. Frykt kan for eksempel 

skapes ved at taleren henviser til udekkede behov, og dermed skape et ønske om å handle. 

Ved å spille på sosiale verdier er det mulig å gi publikum en skamfølelse dersom de ikke 

handler på talerens oppfordring (Hoffman & Ford 2010:29). Innenfor organisatorisk retorikk 

er det tre typer følelser som taleren kan vekke hos publikum for å gjøre dem mest mulig 

mottakelig for budskapet han skal servere. Disse følelsene kan være behov, verdier og 

identifikasjon (Hoffman & Ford 2010:30-34).  

2.2 Den retoriske situasjon 
I likhet med de retoriske strategiene, så vil også den retoriske situasjonene spille en viktig 

rolle i min retoriske studie av Postens miljøkommunikasjon, og hvordan denne 

kommunikasjonen kan bidra til å styrke deres omdømme. For å kunne forstå retorikken er det 

viktig at man også forstår konteksten som ytringen ble skapt i, og det mest kjente perspektivet 
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på kontekst og retorikk er formulert av Lloyd Bitzer i ”Den retoriske situasjon”. Enhver 

retorisk situasjon består således av tre konstituerende elementer: det påtrengende problem 

(exigence), det retoriske publikum (audience) og de tvingende omstendigheter (constraints) 

(Bitzer 1968:12). I følge Bitzer kan den retoriske situasjon formelt defineres som:  

”[...] en sammensat enhed af personer, hændelser, genstande og relationer som udgør 
et faktisk eller potentielt påtrængende problem (exigence) som helt eller delvist kan 
afhjælpes hvis den diskurs som indføres i situationen kan fremtvinge menneskelige 
beslutninger eller handling i en sådan grad at det påtrængende problem afhjælpes 
væsentligt.” (Bitzer 1968:12) 

 

I følge Bitzer er en retorisk situasjon satt sammen av personer, hendelser, objekter og forhold. 

Sammen utgjør disse et påtrengende problem, som ”er en ufullkommenhet som presser seg 

på. Det er en feil, en hindring, noe som venter på å blir gjort, noe som ikke er som det burde 

være” (Bitzer 1968; Jamieson 1975:411, referert i Kjeldsen 2006:81). Det vil si en 

ufullstendighet eller noe som må overkommes (Bitzer 1968). Videre så skiller Bitzer mellom 

retoriske problem og andre problemer. For at et problem skal være retorisk må det være mulig 

å, enten helt eller delvis, kunne modifisere problemet ved hjelp av et budskap, eller en 

diskurs.  

Retorikk krever således alltid et retorisk publikum, ettersom retoriske henvendelser 

skaper forandringer ved å påvirke beslutninger og handlinger hos personer som fungerer som 

formidlere av forandring. Det må også her påpekes at Bitzer skiller mellom retorisk publikum 

og tilfeldige tilhørere. Det retoriske publikum er dem som kan påvirkes av budskapet, og som 

kan formidle en forandring i situasjonen (Bitzer 1968:13). Dermed eksisterer det heller ingen 

retorisk situasjon uten et publikum, ettersom publikummet er med på å skape retorikken. De 

er formidlere av den forandringen som diskursen forsøker å skape. I forhold til 

organisasjonsretorikk å skille mellom det publikummet som er i besittelse av de ressursene 

som kreves for å kunne skape en endring i situasjonen, og det publikummet som kan 

karakteriseres som tilfeldige tilhørere – som det ikke vil være mulig å overbevise (Hoffman 

og Ford 2010).  

En retorisk situasjon inneholder også det man kaller for tvingende omstendigheter. 

Aristoteles skilte mellom de retoriske fagtekniske (etos, logos og patos) og de ikke-

fagtekniske bevismidlene (dvs. ikke-retoriske), som består av de foreliggende omstendigheter 

som taleren ikke kan styre, men bare forholde seg til (Kjeldsen 2006:87). Man kan også skille 

mellom fysiske og kulturelle, eller psykiske, omstendigheter. De fysiske kan bestå av de 

begrensninger og muligheter som forskjellige medier gir, mens de kulturelle kan bestå av de 
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holdninger hos mottakeren, og som står i motsetning til talerens budskap. Når de er av en 

begrensende karakter, kan disse være vanskelige å overvinne, og derfor er disse ofte de 

viktigste (Kjeldsen 2006:87). Kilder til tvingende omstendigheter kan være tro, holdninger, 

dokumenter, kjensgjerninger, tradisjoner, bilder, forestillinger, interesser, motiver og lignende 

(Bitzer 1968:13).   

Bitzer mente dessuten at retoren ikke har noe som jobber i hans favør, de har kun 

utfordringer å forholde seg til, men det er også de som mener at man kan bruke begrepet 

fordeler til å beskrive de tvingende omstendighetene; nettopp fordi det også vil eksistere 

faktorer som jobber i talerens favør, ettersom de elementene som Bitzer beskrev (tro, 

holdninger, dokumenter osv.) også vil kunne bidra til å skape fordeler for taleren (Rowland 

2008, referert i Hoffman og Ford 2010:68). For å avklare forskjellen på tvingende 

omstendigheter, som enten jobbet mot eller for taleren, introduserte Rowland derfor konseptet 

retoriske barrierer. Det vil si holdninger, forestillinger eller andre problemer som taleren må 

overkomme – for å kunne overbevise sitt publikum (Rowland 2008:42, referert i Hoffman og 

Ford 2010:68). 

2.3 Informasjon og samfunnskontakt 
Det finnes delte oppfatninger vedrørende hva informasjon og samfunnskontakt (public 

relations) er. Noen mener at begrepet dreier seg om å bygge relasjoner til omgivelsene, mens 

andre mener det dreier seg om bruk av symbolsk kommunikasjon – det vil si tekstproduksjon, 

kulturelle verdier og lignende (Ihlen & Robstad 2004:13).  

”Public relations is the management function that establishes and maintains mutually 
beneficial relationships between an organization and the publics on whom its success 
or failure depends” (Cutlip, Centre & Broom 1999:6, sitert i Ihlen og Robstad 
2004:14). 

 

Denne definisjonen lener seg mot den oppfatningen om at informasjon og samfunnskontakt 

dreier seg om å bygge relasjoner til omgivelsene. James E. Grunigs definisjon, derimot, 

vektlegger kommunikasjon som den fremste arbeidsoppgaven til informasjon og 

samfunnskontakt. 

”Public relations […] describe the overall planning, execution, and evaluation of an 
organization’s communication with both external and internal publics – groups that 
affect the ability of an organization to meet its goals” (Grunig 1992:4, sitert i Ihlen og 
Robstad 2004:14). 
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Her anses begrepet som en strategisk prosess rundt virksomhetens kommunikasjonsarbeid. 

Dersom en virksomhet ønsker å gjøre noe med sitt omdømme overfor sine interessenter, vil 

de da gjøre dette ved å nøye planlegge hvordan, og hva, de kommuniserer med omverdenen. 

Kanskje kan man definere informasjon og samfunnskontakt alt ettersom hvordan man ønsker 

å bruke det, og etter hvilken grad man som virksomhet har fagfeltet på agendaen. I denne 

oppgaven kommer jeg stort sett til å forholde meg til hvordan Posten Norge kommuniserer sitt 

miljøansvar til sine interessenter. Derfor vil Grunigs definisjon være den som kommer 

nærmest min oppfattelse av begrepet i sammenheng med min analyse av Postens 

miljøkommunikasjon.  

2.3.1 Omdømme 

Omdømme er et begrep som kan ha forskjellige betydninger innenfor fagfeltet informasjon og 

samfunnskontakt. Ihlen og Robstad mener begrepet til dels kan forstås som en prosess som 

foregår i sosiale nettverk  der kommunikasjon og innflytelse spiller en sentral rolle, men 

omdømme kan også forstås som et produkt av en viss enighet om holdninger, evaluering av 

egenskaper og verdier som knyttes til et tema, en organisasjon eller en sektor (Bromley 1993, 

referert i Ihlen & Robstad 2004:126). Fombrun definerer omdømme som den samlede 

estimeringen av et firma, oppgjort av dets interessenter og utrykket i reaksjonene fra kunder, 

investorer, ansatte og den generelle befolkningen (Fombrun 1996:78-79, referert i Eisenegger 

& Schranz 2011:130). Dermed kan vi si at omdømme handler om hvordan en virksomhet blir 

vurdert og ansett i offentligheten. Om man tror det er mulig å skape en innvirkning på sitt eget 

omdømme ved bruk av kommunikasjon vil omdømmet da være summen av historier som 

fortelles om en (Ihlen & Robstad 2004:93). En måte en virksomhet kan skape et bedre 

omdømme på er ved å ta samfunnsansvar, som kan oppfattes som en dimensjon i innenfor 

virksomhetens omdømme, sidestilt med dets produkter og tjenester, finansielle utøvelser, 

visjon og ledelse,  arbeidsmiljø og emosjonelle appell (Fombrun & van Riel 2003; Eisenegger 

& Schranz 2001:130). 

2.3.2 Samfunnsansvar 

På sine nettsider definerer Posten sitt eget samfunnsansvar som følgende: 

”For Posten betyr samfunnsansvar å gjennomføre frivillige tiltak som ikke 
nødvendigvis fremmer kortsiktig lønnsomhet og som heller ikke er lov- eller 
konsesjonsbelagt. Konsernet har valgt miljø og integritet som sine to satsingsområder” 
(min utheving) (Posten Norge AS u.å a). 
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I denne oppgaven skal jeg forholde meg til hvordan Posten kommuniserer sitt miljøansvar, 

som er et av deres satsingsområder innenfor samfunnsansvar. Per definisjon så:  

”betegner [samfunnsansvar] hvordan en bedrift forvalter sin rolle i forhold til 
samfunnet. Begrepet sier noe om hvordan bedrifter betrakter sin økonomiske oppgave 
og (eventuelt) tar hensyn til miljø og sosiale forhold” (Ihlen 2011a:21).  

 

Det finnes mange definisjoner på hva samfunnsansvar innebærer. Innovasjon Norge definerer 

samfunnsansvar som: 

”Å ta samfunnsansvar betyr å ta ansvar for virksomhetens påvirkning på mennesker, 
samfunn og miljø og å bidra til å løse vår tids miljø- og samfunnsutfordringer gjennom 
innovasjon og ansvarlig drift. Arbeidet må bygge på en aktiv dialog med interessenter, 
for eksempel kunder, ansatte, leverandører og samarbeidspartnere” (Innovasjon Norge 
u.å).   

 

Begge disse definisjonene minner mye om hvordan Posten definerer sitt eget samfunnsansvar. 

I den siste definisjonen er det tydelig at arbeidet med samfunnsansvar omfavner alle de 

forskjellige interessentene, også medarbeidere. Dermed vil det si at man og tar ansvar for de 

indre omgivelsene. Miljøansvar er således et felt, eller satsingsområde, som er underlagt 

virksomhetens samfunnsansvar. Jeg vil komme tilbake til dette begrepet senere. 

Når en virksomhet tar samfunnsansvar har det som oftest positive konsekvenser både 

for samfunnet og virksomheten selv, i form av profittøking og konkurransefortrinn. ”Ved å ta 

samfunnsansvar oppnår en et bedre omdømme og tiltrekker seg kunder, arbeidstakere og 

investorer” (Ihlen 2011a:63). Samfunnsansvar gir som oftest ikke umiddelbar avkastning. Det 

er en strategi som stort sett virker gunstig på sikt. Det er en strategi som også er nært tilknyttet 

omdømmebyggingen til virksomhetene. En virksomhet som er ute etter umiddelbar 

profittmaksimering vil antakelig i liten grad prioritere samfunnsansvar, ettersom denne 

strategien ofte medfører ekstra kostnader for den virksomheten som vil innføre tiltak som er 

med på å skåne miljø og samfunn. Det at Posten har startet å skifte ut bilparken sin med 

elektriske kjøretøy er et godt eksempel på dette, da det vil koste penger å produsere nye 

kjøretøy, men at de vil kunne få igjen for det i form av et styrket omdømme – ved å fremstå 

mer miljøvennlig.  

Det finnes flere måter en virksomhet kan markedsføre sitt samfunnsansvar på. En måte 

å gjøre dette på er gjennom annonsering, publisering av rapporter og nettsider. Man skal 

allikevel være forsiktig med dette, ettersom det kan oppfattes som en aggressiv 

kommunikasjonsstrategi og skape en negativ effekt (Morsing og Schultz 2006, referert i Ihlen 

2011a:83-84).  



 

14 

”Generelt er bruken av rapporter ofte kritisert for å fremstille bedriften i overdrevent 
godt lys. Noen fokuserer heller på prosessen framfor oppnådde mål. Ofte finner en 
’feelgood’ caser, anekdoter og flotte bilder av glade mennesker og slående natur” 
(Ihlen 2011a:87). 

 

For mye kommunikasjon av samfunnsansvar kan med andre ord bli møtt med kritikk. Selv om 

det anbefales at det kun er virksomheter med et godt omdømme for samfunnsansvar som bør 

kommunisere rundt temaet (van de Ven 2008; Ihlen 2011a:75), anbefales det i norsk og 

skandinavisk sammenheng at man forholder seg til en lavmælt strategi (Morsing & Schultz 

2006, referert i Ihlen 2011a:75).  

2.3.3 Miljøansvar og bærekraft 

”I Norge har bedrifter et visst juridisk ansvar for å følge opp miljøutfordringer. 
Likevel er bedrifters miljøansvar i mange kontekster hovedsakelig et moralsk ansvar. 
Her kreves det at næringsaktivitet sees i en samfunnsmessig kontekst og i et langsiktig 
perspektiv. I tillegg blir miljøansvar stadig viktigere for bedrifters omdømme” (min 
utheving) (Miljøverndepartementet 29.03.2007a).  
 

Miljøansvar er som sagt et satsingsområde innenfor samfunnsansvar. Som 

Miljøverndepartementet har ytret, så har virksomheter her i Norge et juridisk ansvar for å 

følge opp miljøutfordringer, men at i mange kontekster er det også et moralsk ansvar. Det vil 

til en viss grad være opp til hver enkelt virksomhet å vurdere i hvor stor grad de ønsker å satse 

på miljøansvar. For at virksomhetens skal kunne tjene på strategien, og samtidig styrke sitt 

eget omdømme, vil det trolig lønne seg for virksomheten å satse på områder som virker 

logiske – at de utviser praktisk kunnskap (fronesis) i forhold til hva de ønsker å satse på i 

forhold til sin egen bransje.  Dersom en bedrift forurenser mye er det ikke sikkert omdømme 

deres vil nyte godt av at de bruker ressurser på å støtte idretten eller utdanning til egen sektor. 

Posten har antakelig valgt miljø som en av sine satsingsområder, nettopp fordi de er et 

logistikkonsern som bidrar med en del utslipp av CO2 i forbindelse med transport.  

”Næringsvirksomhet kan medføre skader på miljøet. Samtidig har næringslivet ofte 
mye av løsningen på dagens miljøutfordringer. Næringslivet har et ansvar for å ta 
avgjørelser som minimerer påvirkning på miljøet. Dette er et ansvar som ikke svekkes 
når verdikjedene etableres på tvers av landegrensene. En styrket miljøstrategi kan 
lønne seg. Gjennom enkle grep i verdikjeden enten det gjelder råvarer, produksjon 
eller import, kan miljøet skånes, utgifter reduseres og inntekter skapes. Dette vil kunne 
gi gevinster ikke bare for dagens virksomhet, men også for å tilfredsstille framtidige 
generasjoners behov” (Miljøverndepartementet 29.03.2007b). 

 

Miljøverndepartementets definisjon av næringslivets rolle overfor miljøansvar tilsier at 

enhver virksomhet må ta ansvar for miljøet ved å innføre tiltak i sin egen verdikjede. Det 
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betyr at alle virksomheter burde innføre slike tiltak – ikke bare de som forurenser mye. Sitatet 

hevder også at en miljøsatsing vil kunne gi gevinster for både virksomheten og samfunnet 

generelt, slik som det hevdes at samfunnsansvar også vil gi generelt sett.  

 Bærekraft er et begrep som ofte blir tatt i bruk i sammenheng med miljø- og 

samfunnsansvar. I følge Store norske leksikon er bærekraftig utvikling en utvikling som 

tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å 

tilfredsstille sine behov (Store norske leksikon 27.02.2013b). I sine rapporter er 

miljøsatsingen til Posten underlagt Bærekraft (Posten Norge AS 2010, 2011, 2012), og i følge 

rapporten fra 2010, året de ble medlem i FNs Global Compact, var dette første gangen de gav 

ut en års- og bærekraftrapport (Posten Norge AS 2010:65). Frem til da gav de ut en 

årsrapport.  

2.3.4 Grønne begreper 

Den miljøbevisste samtiden består av forskjellige aktører, muligheter, begrensninger og 

fallgruver. Dersom en virksomhet velger å tre inn på en ”grønnere” sti, og de ønsker å 

formidle dette til omverdenen, er det flere forhold de bør ta høyde for. Grønn markedsføring 

kan enklest forklares som et forsøk på å redusere negative sosiale og miljømessige 

innvirkninger fra eksisterende produkter og produksjonssystemer, og som promoterer 

produkter og tjenester med mindre skadeeffekter (Peattie 2001:129; Brønn 2011:113).  

Innenfor denne formen for markedsføring eksisterer flere begreper som det kan være 

greit å definere. Virksomheter som har implisert denne teorien i sin markedsføringsstrategi 

posisjonerer seg selv som såkalte grønne virksomheter, det vil si virksomheter som viser 

omtanke for miljøet, og som tar i bruk grønn markedsføring. Dagens virksomheter oppfatter 

grønn markedsføring for å være en mulighet til å nå sine mål, og de oppfatter det ofte som om 

de har en moralsk plikt til å ta mer ansvar for sine omgivelser (Polonsky 1994, referert i 

Ongkrutraksa 2007:366). Blant de grønne virksomhetenes publikummere har vi dem som kan 

defineres som såkalte grønne konsumenter. Dette er personer som har forstått at de lever i en 

tid hvor en har begynt å se konsekvensene av de påkjenningene industrien har påført miljøet 

og klimaet. Disse konsumentene er handlekraftige og villige til å være med på å skape en 

forandring. Ofte er disse også villige til å betale litt ekstra for grønne produkter og tjenester 

(Ongkrutraksa 2007:367). Når grønne markedsførere kommuniserer virksomhetens 

miljøansvar kan de ta i bruk grønn reklamering. Dette er kommunikasjon som, eksplisitt eller 

implisitt, adresserer forholdet mellom et produkt eller en tjeneste og det biofysiske miljøet. 

Den kan promotere en grønnere livsstil og fremheve et miljøvennlig produkt eller en tjeneste. 
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En slik reklame kan også forsøke å gi virksomheten et image som miljøansvarlig (Iyer m.fl 

1995, referert i Ongkrutraksa 2007:368).  

Virksomheter som ønsker å kommunisere hvordan de tar ansvar for miljøet bør være 

forsiktige vedrørende hvordan de gjør dette. Det finnes nemlig retningslinjer for hvordan man 

skal gå frem når man markedsfører en virksomhet på denne måte. Virksomheter må være 

påpasselige med at de ikke misleder publikum. Markedsføringen må kun involvere 

miljømessige fortrinn og den må bruke begreper og argumenter som er forståelige 

(Ongkrutraksa 2007:367). Utover dette eksisterer det et begrep som beskriver den misledende 

retorikken som forekommer innenfor grønn markedsføring. Dette kalles for grønnvasking. 

Macmillian Dictionary definerer grønnvasking som aktiviteter, utført av en virksomhet eller 

organisasjon, som har som hensikt å bevise at de er bekymret for miljøet (MacMillian 

Dictionary u.å). En litt hardere definisjon anser grønnvasking som handlingen av å mislede 

publikum vedrørende virksomhetens miljøpraksis, eller miljømessige fordeler ved et produkt 

eller en tjeneste (The Sins of Greenwash u.å). Oppsummerende kan en si at grønnvasking er 

en term som brukes til å beskrive budskap utviklet og sendt av virksomheter som ønsker å 

fremstå som miljøvennlige, men som ved nærmere øyesyn viser å ikke være det (Brønn 

2011:120).  

2.3.5 Interessenter 

I forhold til organisasjonsretorikken og Bitzers retoriske publikum anser jeg det som 

nødvendig å definere begrepet interessenter. Ihlen og Robstad definerer interessenter 

(stakeholders) som ”alle individer og grupper som en organisasjon har mål eller konsekvenser 

for – og omvendt; alle som har mål eller konsekvenser for organisasjonen” (Ihlen & Robstad 

2004:45). Grunig og Hunt har laget en modell som deler interessentene inn i ulike kategorier: 

rammesettere (gir organisasjonen tillatelser, økonomi og støtte for å fungere), tilførere 

(leverandører, ansatte o.l.), mottakere (kunder, brukere, klienter o.l.), allierte 

(bransjeorganisasjoner, interesseorganisasjoner o.l.)  og ad-hoc-interessenter (aktivister,  

støtteaskjoner o.l.) (Grunig & Hunt 1984, referert i Ihlen & Robstad 2004:46). Dette er  de 

publikumsgruppene Posten må forholde seg til i sammenheng med sin miljøkommunikasjon. 

2.4 Oppsummering 
I dette kapittelet har jeg sett nærmere på elementer fra den retoriske tradisjonen, læren om å 

overbevise ved hjelp av språklige midler. Jeg har sett på de retoriske bevismidlene som en 

taler kan bruke for å kommunisere sitt budskap til publikum. Etos, som har med talerens 
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karakter å gjøre kan forstås som hans/hennes troverdighet. En taler kan således styrke sitt etos 

gjennom å demonstrere praktisk kunnskap (fronesis), god karakter (arête) og/eller velvilje 

(eunoia) overfor sitt publikum. Disse dimensjonene kan styrkes gjennom logos og patos. 

Logos taler til fornuften hos publikum, gjennom logisk og faktabasert argumentasjon. Taleren 

kan benytte induktiv argumentasjon, ofte i form av eksemplifiseringer eller sammenligninger; 

eller deduktiv argumentasjon, i form av logiske konklusjoner. I  retorikken benytter man ofte 

enthymemer, som baserer seg på sannsynligheter, når man argumenterer på denne måten. Jeg 

var også innom den retoriske situasjon (Bitzer 1968) – som vil spille en stor tolle i denne 

analysen. En retorisk situasjon utgjøres av tre konstituerende elementer: et påtrengende 

problem, det retoriske publikum og de tvingende omstendighetene. I analysen skal jeg 

identifisere og se nærmere på de retoriske strategiene Posten tar i bruk for å adressere disse 

elementene.  

 I dette kapittelet kikket jeg også nærmere på teorier innenfor fagfeltet informasjon og 

samfunnskontakt, som i grove trekk innebærer en virksomhets planlegging og utføring av 

kommunikasjon med  omverdenen. I sammenheng med dette fagfeltet spiller en virksomhets 

omdømme en viktig rolle. Dette vil si hvordan en virksomhet blir ansett i offentligheten, ut i 

fra summen av de historiene som blir fortalt om den. I forhold til begrepet samfunnsansvar 

har jeg sett på ulike definisjoner, og kommet frem til at dette omhandler hvordan en 

virksomhet tar ansvar for sine omgivelser, både de indre og de ytre omgivelsene. Ved å ta et 

slik ansvar kan virksomheten styrke sitt eget omdømme, ettersom omgivelsene vil få et 

positivt inntrykk av den. De vil også kunne oppnå profittøking og konkurransefortrinn i sin 

bransje.  Miljøansvar er således en del av samfunnsansvaret, som Posten har gjort til et av sine 

satsingsområder. Norske myndigheter påpeker også at næringslivet har et visst juridisk ansvar 

for å ta samfunnsansvar, og at de i mange kontekster har et moralsk ansvar i forhold til dette. 

Men også at næringslivet ofte sitter på løsningen til dagens miljøutfordringer. Til slutt gikk 

jeg gjennom en del såkalte grønne begreper som jeg mener det var greit å definere, da for å 

belyse noen av de utfordringene som eksiterer i  forhold til miljøkommunikasjon og grønn 

satsing. 

 

3. METODE 
I dette kapittelet skal jeg avklare hvordan jeg vil analysere retorikken til Posten Norge når de 

kommuniserer sitt arbeid med å ta miljøansvar – det vil si deres miljøkommunikasjon. Jeg 

kommer også til å presentere kildematerialet jeg har basert min analyse på i dette kapitelet, og 
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hvorfor jeg har basert analysen på det utvalgte materialet. Jeg kommer også til å komme med 

metodiske bemerkninger, og eventuelle modifiseringer av modellene jeg har foretatt for å best 

mulig kunne tilpasse dem til mitt formål. Samtidig kommer jeg til å peke på både styrker og 

svakheter vedrørende mitt valg av metode.  

3.1 Evaluerende analyse 
Jeg føler at den beste måten å analysere retorikken til Posten, er ved å ta utgangspunkt i en 

analysemodell utarbeidet av Hoffman og Ford (2010). Målet med en slik analyse ligger i 

navnet . Den tar sikte på å evaluere retorikkens evne til å nå sine mål, og beskrive 

karakteristikker ved budskapene som ville kunne bidratt til at taleren nådde målene mer 

effektivt (Hoffman & Ford 2010:105).  

 Den evaluerende tilnærmingen er forankret i to retoriske fagtradisjoner – Neo-

Aristotelisk kritikk og sjangerkritikk. Selv om disse fagtradisjonene er nokså distinkte 

tilnærminger til den retoriske kritikken, deler de flere oppfattelser og praksiser som samlet 

utgjør en evaluerende tilnærming for å analysere organisasjonsretorikk (Hoffman & Ford 

2010:106). Den neo-Aristoteliske kritikken brukte konsepter fra den klassiske retorikken til å 

analysere hvor godt en retor valgte de retoriske virkemidlene (Black 1965; Hill 1972; 

Rowland 2008; Wichelns 1925, referert i Hoffman og Ford 2010:106). Sjangerkritikken ble 

utviklet fordi man mente at noen retoriske situasjoner oppstod flere ganger, og ved å studere 

situasjoner som var repeterende, og talene som ble brukt for å adressere disse situasjonene, 

kunne man avdekke delte karakteristikker (Campbell og Jamieson 1978, referert i Hoffman og 

Ford 2010:106).  

Analysemodellen består således av tre forskjellige steg: 1) sammenlign de retoriske 

strategiene med kravene i situasjonen; 2) foreta en preferert lesning; 3) trekk konklusjoner 

vedrørende retorikkens effektivitet (Hoffman og Ford 2010:115). Jeg har ikke fulgt disse 

stegene slavisk. Min oppgave, som retorikkstudent, er ikke å bedømme hva som kunne ha 

vært, og hva som kan forbedres. Jeg skal ikke opptre som bedømmende og rådgivende 

konsulent, men se på det som faktisk er. Det jeg mener er en veldig bra del av denne analysen 

er at man forsøker å se nærmere på hvordan de retoriske strategiene blir brukt til å adressere 

de ulike elementene i den retoriske situasjonen til Bitzer (1968). Dermed kan man også få en 

mulighet til å se hvordan strategiene møter de ulike kravene i situasjonen. Det er dette jeg har 

lyst til å ta med videre i min analyse. Den evaluerende modellen er en effektiv tilnærming for 

retorer som jobber innen informasjon og samfunnskontakt, kommunikasjon og HR ettersom 

den kan gi kritikeren en forståelse for hvor stor sannsynlighet et retorisk budskap har for å nå 
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sine mål (Hoffman & Ford 2010:104-105). Problemstillingen i denne oppgaven tar sikte på å 

se nærmere på hvordan Posten Norge forsøker å styrke sitt omdømme ved hjelp av sin 

miljøkommunikasjon, derfor anser jeg en modell som gir en effektiv tilnærming til fagfeltene 

kommunikasjon og informasjon og samfunnskontakt som svært relevant for å skulle 

gjennomføre en analyse av denne miljøkommunikasjonen. 

 Mitt utgangspunkt med denne analysen har vært å identifisere strategier som jeg mener 

adresserer elementene i den retoriske situasjonen. Det vil si at jeg har identifisert en strategi 

som jeg mener adresserer det påtrengende problemet, en som adresserer det retoriske 

publikummet og en som adresserer de tvingende omstendighetene. Det betyr at jeg, ut i fra 

den informasjonen som har vært tilgjengelig (nettsider, rapporter o.l.), har forsøkt å 

rekonstruere en retorisk situasjon for Postens miljøkommunikasjon, og definert et 

påtrengende problem, et retorisk publikum og en tvingende omstendighet, som sammen utgjør 

en kontekst for denne oppgaven. Jeg har så tatt for meg et utvalg tekster, som jeg mener 

Posten bruker til å kommunisere disse strategiene til sitt publikum. I disse tekstene har jeg så 

forsøkt å identifisere hvordan Posten bruker de retoriske bevismidlene (etos, logos og patos) 

til å styrke strategien. I denne analysen har Ihlens (2011) syv etosstrategier spilt en viktig 

rolle. Dette er forskjellige etosstrategier som virksomheter ofte støtter seg på når de 

kommuniserer sitt miljø- og samfunnsansvar. Disse har jeg brukt for å kunne begrunne flere 

av etosgrepene som jeg mener Posten har støttet seg på i sin miljøkommunikasjon. Dette er på 

mange måter holdepunktene i analysen, som bidrar til å fremheve tilstedeværelsen av etos.  

3.2 Ihlens syv etosgrep 
Som nevnt overfor, ble sjangerkritikk utviklet fordi man mente noen retoriske situasjoner 

oppstod flere ganger, og ved å studere disse repeterende situasjonene og talene som ble brukt 

kunne man avdekke delte karakteristikker (Campbell og Jamiesong 1978; Hoffman og Ford 

2010). I boken Samfunnsansvar på norsk har dr.art. Øyvind Ihlen analysert 

etosargumentasjonen i rapporter utgitt av 22 forskjellige norske store virksomheter og 

konserner. Her har han definert syv forskjellige etosstrategier som går igjen når 

virksomhetene forsøker å formidle hvordan de tar samfunnsansvar. Jeg mener at ved å lete 

etter disse syv strategiene i Postens miljøkommunikasjon, kan jeg avdekke delte 

karakteristikker i sammenheng med kommunikasjon av virksomheters samfunnsansvar. De 

syv strategiene er knyttet til de tre etosdimensjonene definert av Aristoteles (fronesis, arête og 

eunoia). Strategiene er som følger: 1) ”Vi rydder i eget hus”, 2) ”Vi er med i det gode 

selskap”, 3) ”Vi støtter gode formål”, 4) ”Vi er sertifiserte”, 5) ”Vi bryr oss om deg”, 6) ”Vi 
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gjør verden til et bedre sted”, og 7) ”Vi er likt av andre” (Ihlen 2010:100-107). I denne 

oppgaven vil jeg bruke disse syv strategiene for å illustrere hvordan Posten støtter seg på 

etosargumentasjon når de viser hvordan de tar miljøansvar. Noen av disse strategiene er 

kanskje innlysende for de aller fleste, mens noen av strategiene trenger videre utdyping 

vedrørende hvordan de bidrar til å demonstrere de ulike etosdimensjonene. Jeg kommer til å 

gå nærmere inn på hver og en av disse strategiene, ettersom de dukker opp i selve analysen av 

Postens miljøkommunikasjon.  

3.3 Kilder 
For å analysere Postens miljøkommunikasjon har jeg tatt utgangspunkt i tekster som ligger 

ute på deres nettsider www.postennorge.no. Her har jeg funnet pressemeldinger, 

nettsidetekster, års- og bærekraftrapporter, bedriftsaviser osv. For å finne relevante tekster har 

jeg på mange måter foretatt noe som kan ligne en kvantitativ analyse, hvor jeg har søkt etter 

ordet miljø. Etter å kartlagt alle tekstene som er relatert til miljøsatsingen har jeg sett hvem 

som er mest relevant for det overordnede publikummet. Dette betyr at jeg har tatt for meg 

tekster som er produsert av Posten, og som er best tilgjengelig for kollektivet. Års- og 

bærekrafts-rapportene har derfor blitt brukt for å analysere alle de tre retoriske strategiene. Jeg 

har også tatt for meg et knippe pressemeldinger, som er tilgjengelig på konsernets nettside 

under ”Nyhetsarkiv”. Etter å ha funnet de tekstene som er mest relevante for min analyse har 

jeg sett nærmere på dem ved hjelp av en mer kvalitativ metode. Jeg har valgt å ikke legge så 

mye vekt på tekster som er en del av den interne kommunikasjonen i bedriften, ettersom jeg 

har ønsket å bruke tekster som alle har tilgang på. Jeg har dog brukt noe av denne 

kommunikasjonen som referanser for å begrunne enkelte påstander. Jeg har ikke lagt så stor 

vekt på bedriftsavisen, ettersom jeg anser denne kanalen som litt for intern.  Jeg har heller 

ikke analysert tekster som er skrevet av media, selv om en slik tekst har blitt referert til ved en 

anledning – da for å illustrere en reaksjon på Postens miljøkommunikasjon. Derav har jeg, 

ved ett tilfelle, brukt en tekst fra Postens bedriftsavis, for å understreke, og analysere, deres 

motargument til denne reaksjonen.  

3.3.1 Tidsavgrensning  

Postens reduksjonsplan for utslipp av CO2 gjelder for perioden 2010-2015 (Posten Norge AS 

u.å a). Jeg anser det derfor som logisk å  hente materiale som er blitt distribuert i løpet denne 

perioden. Det betyr at jeg kun har vurdert materiale som er blitt publisert i perioden 

01.01.2010 til 07.05.2013. 
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3.3.2 Kildene som er blitt benyttet 

Her har jeg i grove trekk oppsummert de kildene som jeg baserte min analyse på. 

 

Tekster som har blitt analysert: 

Kildene er tilgjengelige på nettstedet www.postennorge.no. 

• ”Nyhetsarkiv”: Panten tar Brings miljøtog, Posten reduserer CO2-utslipp med 30 

prosent, Miljøvennligkolonne i mål, Zero og Posten = sant, Posten fikk Grønn Bil-

prisen for storsatsing på alternative kjøretøy. 

• ”Videoarkiv”: Miljøcase 3, Lars.  

• Rapporter: Års- og bærekrafts-rapportene 2010, 2011 og 2012. Her har jeg fokusert på 

bærekrafts-rapporten – dvs. den ikke-finansielle delen, som omhandler bærekraft. 

Annen empiri: 

• TV2.no: Postens utskjelte el-biler fikk miljøpris. 

• Grønn Bil.no: Posten får Grønn Bil-prisen for Norges største satsing på elbil. 

• Konsernforum: Kommunikasjon av konsernets miljøarbeid. 

• Postens nettsted: www.postennorge.no  

• E-postintervju: Kommunikasjonsdirektør i Posten, Elisabeth H. Gjølme. Jeg brukte 

dette intervjuet for å gi ytterligere informasjon rundt kommunikasjonen, eller 

understreke argumenter. 

• Diverse e-postsamtaler med Postens informasjonsdirektør og informasjonsansvarlig. 

Jeg ønsker å bemerke at disse ikke nødvendigvis er blir nevnt i analysen, men jeg velger å 

nevne dem ettersom de har spilt en viktig rolle i deler av forarbeidet til analysen.  

3.3.3 Tidligere forskning på lignende tekster 

I min analyse så har års- og bærekrafts-rapportene og tekster fra nettsidene blitt analysert i 

sammenheng med alle de retoriske strategiene. Her vil jeg referere til tidligere forskning som 

har blitt foretatt på den typen tekster  jeg har analysert.  

 Det å uttrykke samfunnsansvar gjennom års- og bærekraftrapporter har i disse dager 

blitt en del av normen (Ihlen 2011a, 2011b). Dette er en konklusjon revisjonsselskapet KPMG 

har kommet frem til, etter sine  studier av ikke-finansielle rapporter (Ihlen 2011a:84). I 2005 

rapporterte 50 prosent av verdens 250 største selskaper med slike rapporter, mens i 2008 

hadde denne andelen steget til 80 prosent (KPMG 2005, 2008, referert i Ihlen 2011a:84). 
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Carbon Disclosure Project (CDP) har også merket en merkbar vekst i inkluderingen av 

målbare mål og kvantitative resultater på miljømessige og sosiale problemer i de frivillige 

rapportene (Carbon Disclosure Project 2008, referert i Crawford og Williams 2011). Det må 

bemerkes at alle norske selskap er lovpålagt å omtale aktiviteter som påvirker miljøet, og på 

dette feltet er de norske kravene strengere enn det som har vært foreslått internasjonalt (Ihlen 

2011a:86). Dette kan ses i sammenheng med Miljøverndepartementets rapport for 

næringslivets miljøansvar (Miljøverndepartementet 2007a).  

 Annonser som kommuniserer samfunnsansvar faller ofte innenfor det som kan kalles 

en ”aggressiv” kommunikasjonsstrategi (Morsing og Schultz 2006, referert i Ihlen 2011a:84). 

Dermed blir rapporten en kanal virksomheter kan benytte for å kommunisere budskap om å ta 

samfunnsansvar. Forskning har vist at kommunikasjonsstrategien i ikke-finansielle rapporter 

er forankret i tre hoved objekter (Dixon, Mousa og Woodhead 2005, referert i Crawford og 

Williams 2011). I forhold til miljømessige utfordringer kan virksomheter ønske å bruke 

rapporten som et markedsføringsverktøy. Virksomheter ser rapportering som en mulighet til å 

identifisere seg med symboler, verdier og institusjoner som gir utgangspunkt for sosial 

legitimitet (Dowling og Pfeffer 1975, referert i Crawford og Williams 2011); og rapportene 

tilbyr nødvendig bredde for å komme med selv-rosende uttalelser i forsøk på å påvirke 

offentlighetens oppfatning av virksomheten (Hooghiemstra 2000; Patten 1992, referert i 

Crawford og Williams 2011), og således blir de et redskap som kan redusere effekten av 

hendelser som kan skade deres omdømme (Deegan, Rankin og Voght 2000, referert i 

Crawford og Williams 2011). Bruken av rapporter er derav blitt kritisert for å fremstille 

virksomhetene i overdrevent godt lys. Noen fokuserer dessuten på prosessen fremfor 

oppnådde mål, og ofte finner man såkalte ”feelgood” caser, anekdoter og flotte bilder (Ihlen 

2011a:87). Rapporter er dog nyttige vedrørende avklaring av tvetydighet som eksisterer i de 

etterlevende standardene for rapportering. Det vil si at man er ”trygg fremfor etterpåklok”, 

ettersom noen forskrifter er uklare og kontekstnøytrale (Weaver m.fl 1999, referert i Crawford 

og Williams 2011). Ved å benytte GRI-standarden blir det enklere å forsikre at den 

informasjonen som er relatert er tilstrekkelig i forhold til åpenhetene rundt rapporteringen 

(Adams og Frost 2007, referert i Crawford og Williams 2011). Jeg vil komme tilbake til 

denne standarden i den siste strategien Posten bruker for å kommunisere sitt miljøansvar.  

I denne analysen har jeg også sett på tekster som kan leses i Postens ”Nyhetsarkiv”, på 

deres nettsider. Nettet er en arena som medfører noen tvingende omstendigheter, av både en 

negativ og en positiv karakter. Ihlen hevder at det eksisterer et uforløst potensial for norske 

bedrifter som vil ta i bruk kommunikasjonsteknologi i sammenheng med samfunnsansvar 
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(Ihlen 2011a:90), men ofte har sosiale medier også vært en av årsakene til at virksomheters 

omdømmekriser eskalerer (Ehrenclou 2006; Mei, Bansal og Pang 2010, referert i Ihlen 

2011a:88). Her kan man da bemerke at Postens sider og profiler i sosiale medier er nært sagt 

blottet for miljøkommunikasjon. I følge Ihlen så mangler det informasjon om samfunnsansvar 

på nesten en femtedel (8 av 50) av nettstedene til de største norske bedriftene (Ihlen 

2011a:88), Posten er da ikke en av de som gjør det. Pressemeldinger, magasiner og rapporter 

er ofte formater som legges ut på virksomhetens nettsteder (Ihlen 2011a:89). Noe som også 

Posten gjør. Internettet er i disse dager blitt den viktigste kanalen for virksomheters 

kommunikasjon med omverdenen. Derfor er det viktig at virksomheter utvikler en 

kommunikasjonsstrategi som er orientert i forhold til samfunnsansvar, slik at de kan tilpasse 

seg samfunnets forventninger til dem (Kim og Reader 2010, referert i Capriotti 2011). 

Internettet er derfor viktig, ettersom det tilbyr virksomhetene en formidlingskanal til 

informasjon vedrørende virksomhetens samfunnsansvar; på en rask, enkel og kontrollert måte, 

både internt og eksternt (Capriotti 2011). 

 

4. DEN RETORISKE SITUASJONEN TIL POSTEN 
I dette kapittelet skal jeg definere den retoriske situasjonen Posten må forholde seg til når de 

kommuniserer sin miljøsatsing – det vil si konteksten som denne kommunikasjonen befinner 

seg innenfor og blir ytret i. Den retoriske situasjonen består av de tre dimensjonene: det 

påtrengende problem, det retoriske publikum og de tvingende omstendighetene (Bitzer 1968). 

Jeg vil her definere hva de tre dimensjonen betyr for Postens miljøansvar. Slik at det skal bli 

enklere å identifisere hvilke retoriske strategier konsernet benytter for å adressere hver 

dimensjon.  

4.1 Det påtrengende problem 
Det påtrengende problemet, som en kan si er årsaken til at Posten tar miljøansvar, er i 

utgangspunktet utledet fra det faktum at CO2-utslipp påfører miljøet skade. På grunn av dette 

problemet er det flere og flere publikummere som har begynt å rette sin interesse mot dette 

problemet. Noe som har ført til at flere og flere virksomheter også har gjort miljøet til et av 

sine satsingsområder – i sammenheng med samfunnsansvar. I disse dager har det å ta 

samfunnsansvar nært sagt blitt en del av normen (Ihlen 2011a, 2011b). Det å ta 

samfunnsansvar kan således brukes til å styrke ens eget omdømme. Virksomheter som har et 

stort karbonavtrykk (carbon footprint) burde således velge sine satsingsområder innenfor 
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samfunnsansvar med omhu. Som ledende aktør innenfor post- og logistikkbransjen er det et 

faktum at Posten slipper ut en del CO2, ettersom de bruker kjøretøy til å levere sine tjenester. 

Det blir derfor åpenbart at Posten må gjøre noe for å redusere sine utslipp, dersom de ønsker å 

ivareta et godt omdømme, og ikke minst for å få et konkurransefortrinn – ved at man 

tiltrekker seg kunder, arbeidstakere og investorer (Ihlen 2011a:63). Det har derfor blitt slik at 

mange virksomheter anser dagens klimautfordringer som en forretningsmulighet (Brønn 

2011:11-113; Ihlen 2011b:150). Dersom de ikke bryr seg om at de slipper ut CO2, og 

fortsetter med det, vil de muligens møte motstand fra publikum, og dermed få et svekket 

omdømme– som kan lede til nedsatt konkurransedyktighet. Det påtrengende problem kan 

derfor defineres på følgende måte: Postens CO2-utslipp kan skade deres eget omdømme. 

Dermed gir utfordringene som er knyttet til Postens CO2-utslipp en mulighet for dem til å 

nyte godt av at de skaper seg selv en miljøvennlig identitet. For at Posten skal få mest mulig 

ut av miljøsatsingen sin, i forhold til omdømmebygging, er det også viktig at de 

kommuniserer hvilke mål og tiltak de har iverksatt for å ta ansvar for miljøet. I selve analysen 

vil jeg således identifisere den strategien Posten benytter for å adressere det påtrengende 

problemet – slik at de kan styrke omdømmet sitt, samtidig som de bidrar til å bevare miljøet.  

4.2 Det retoriske publikum 
Publikummet til Posten, i forhold til miljøansvaret deres, er noe mer komplisert enn det 

påtrengende problemet – ettersom det består av ulike interessenter med ulike interesser. Det er 

ikke alltid mulig å gjør alle til lags, men det går an å prøve. Konsernet definerer sine 

interessenter på følgende måte: ”For Posten Norge er interessenter aktører som påvirker eller 

blir påvirket av virksomheten og/eller har en interesse av at konsernet arbeider med 

samfunnsansvar og hvordan det skjer” (Posten Norge AS 2012:179). 

Det retoriske publikummet er det publikummet som kan skape en endring i Postens 

retoriske situasjon. For dersom de ikke kan det, så er de ikke en del av den retoriske 

situasjonen (Bitzer 1968). Det publikummet som vil kunne skape en endring for denne 

situasjonen er av både en ekstern og en internt art. I Postens års- og bærekraftrapporter fra 

2011 og 2012 definerer de sine såkalte nøkkelinteressenter. Det er eier, forretningskunder, 

leverandører og medarbeidere. I sammenheng med konsernets arbeid med samfunnsansvar, så 

har privatkunder og interesseorganisasjoner en viktig posisjon. Media er også en av de 

interessentene konsernet også fører dialog med (Posten Norge AS 2011, 2012). I denne 

analysen vil jeg komme til å fokusere på det eksterne publikummet, nettopp fordi det er denne 

gruppen som kan sørge for at konsernet får styrket sitt omdømme gjennom kommunikasjon. 
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Eier og medarbeidere vil være en del av det interne publikummet. Ut i fra konsernets års- og 

bærekraftrapporter fra 2011 og 2012 så blir eier orientert om hvordan konsernet arbeider med 

samfunnsansvar gjennom blant annet rapporteringsmøter (Posten Norge AS 2011, 2012), 

derfor er de også en av målgruppene for miljøkommunikasjonen. Jeg velger allikevel å 

ekskludere dette publikummet i min analyse, ettersom jeg oppfatter dem som mindre 

relevante i forhold til hvordan Posten ønsker å fremstå i offentligheten – da et omdømme er 

noe som først og fremst eksisterer i offentligheten, blant befolkningen. I tillegg går jeg ut i fra 

at mye av den kommunikasjonen som eksisterer mellom konsern og eier er kilder som jeg 

ikke har tilgang til, og som eventuelt ville vært å anse som svært relevant. Medarbeiderne 

spiller dog en viktig rolle i forhold til at de er nødt til å etterfølge de målene og tiltakene som 

ledelsen fremsetter dersom konsernet skal forminske sine utslipp. I Postens årlige 

organisasjonsundersøkelser for 2011 og 2012 svarte rundt 90 prosent av medarbeiderne ja til 

at ”Min enhet tar samfunnsansvar ved å ta hensyn til det ytre miljøet” (Posten Norge AS 

2011, 2012). Dette beviser at medarbeiderne er med på ivareta miljøansvaret som Posten har 

satt seg som mål å ta. Dermed har de en viktigere rolle i forhold til at miljøsatsingen faktisk 

skal bli iverksatt, så jeg vil derfor se på hvordan den retoriske strategien Posten bruker for å 

adressere dette publikummet. Resten av konsernets interessenter er en del av det eksterne 

publikummet, som er den gruppen jeg vil rette størst fokus mot; nettop fordi jeg mener det er 

hos denne gruppen omdømmet til Posten ligger.  

 I 2012  gjennomførte Bring en konkurrentanalyse hvor de spurte sine 

forretningskunder ”hvis du skal vurdere de ulike leverandørene innenfor pakker hvem 

oppfatter du i størst grad som miljøbevisst?” (Posten Norge AS 2012:179). 

Forretningskundene vil dessuten kunne hente inspirasjon fra de miljøvennlige løsningene som 

Posten bruker, slik at også de kan styrke sitt omdømme ved å bli mer miljøvennlige. Dette vil 

også gjelde for andre aktører som er i den samme bransjen som Posten. I forhold til 

privatkundene, kjøper Posten profilundersøkelser av store norske bedrifter, hvor de blir 

vurdert med hensyn til blant annet miljøbevissthet (Posten Norge AS 2011, 2012). Det kan 

dessuten hende at både enkelte forretnings- og privatkunder (grønne konsumenter) stiller 

visse miljøkrav til dem de kjøper tjenester av. Dermed blir det klart at kundegruppene er 

publikumsgrupper som Posten vil nå med sin miljøkommunikasjon. I sine års- og 

bærekraftrapporter fra 2011 og 2012 hevder de at underleverandørene står for største parten 

av CO2-utslippene til konsernet, men at de har iverksatt tiltak som skal minske disse 

utslippene. Miljøkommunikasjonen er dermed tydeligvis også myntet på dette publikummet. 

Det er heller ikke til å unngå at Postens miljøkommunikasjon vil være av interesse for enkelte 
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interesseorganisasjoner, som for eksempel miljøorganisasjonene. Posten er medlem av 

organisasjoner som blant annet Svanen, Miljøfyrtårn, RENAS, Grønt Punkt og Zero. Dette er 

organisasjoner som vil kunne styrke konsernets etos, men som også pålegger forpliktelser i 

forhold til miljøvennlig drift. Posten er dessuten medlem av International Post Corporation 

(IPC), som tilsier at de vil ha en innvirkning på andre aktører innenfor post- og 

logistikkbransjen – også vedrørende miljøvennlige løsninger, tiltak og målsettinger. Media er 

som sagt også en av de gruppene som Posten fører dialog med. Selv om de ikke er en del av 

konsernets nøkkelinteressenter, så vil denne publikumsgruppen også være relevante i forhold 

til hvordan konsernet miljøkommunikasjon –  ettersom de kan bidra til å kommunisere 

budskapene videre til andre publikumsgrupper. Noe som kan slå begge veier.  

   

4.3 Tvingende omstendigheter 
De tvingende omstendighetene innebærer både forhold som taleren kan kontrollere, og 

forhold som han/hun ikke kan kontrollere. De kan deles inn i ikke-fagtekniske (ikke-retoriske) 

og fagtekniske (retoriske); og fysiske og kulturelle (Kjeldsen 2006:87). De ikke-fagtekniske 

bevisene vil si de foreliggende omstendighetene som taleren ikke kan kontrollere, for 

eksempel hendelser og handlinger som har forekommet i forkant av situasjonen. De 

fagtekniske vil omhandle de bevismidlene som retoren bringer inn i situasjonen – de retoriske 

bevismidlene etos, logos og patos. (Kjeldsen 2006:87). I sammenheng med nettmediet, så 

eksisterer det en mulighet for at alle kan få tilgang til informasjonen du legger ut her. Dette er 

for øvrig et av utgangspunktene jeg har tatt for tekstene som jeg har analysert i denne 

oppgaven – da alle har tilgang til dem. De kulturelle, eller psykiske, omstendighetene kan ofte 

bestå av holdninger  hos mottakeren som står i motsetning til talerens budskap. De kulturelle 

omstendighetene er ofte de viktigste, og mange ganger de vanskeligste å overvinne (Kjeldsen 

2006:87). I denne analysen har jeg valgt å se etter hvilken retorisk strategi Posten bruker for å 

adressere de kulturelle omstendighetene i forhold til deres miljøkommunikasjon; fordi de er 

blant de viktigste. I et samfunn vil det eksistere forskjellige holdninger, verdier, interesser, 

forestillinger og motiver for handling. Selv om samfunnsansvar i disse dager har blitt en del 

av normen, er det fortsatt kritikere som anser samfunnsansvar som en form for manipulasjon. 

Som jeg har vært inne på tidligere, anbefales det i Skandinavia at man legger seg på en mer 

lavmælt og minimalistisk tilnærming (Ihlen 2009; Ihlen 2011a). Det er også en grunn til at 

virksomheter som oftest ikke tar i bruk patosargumentasjon når de kommuniserer sitt 

samfunnsansvar til omverden – nettopp fordi det eksisterer en stor mulighet for at  det kan 
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oppfattes som manipulasjon når man tar i bruk bevismidler som spiller på følelsesregistret til 

publikum. Det eksisterer også en fare for at kommunikasjon av samfunnsansvar oppfattes som 

skryt, og at man heller skal la ens handlinger tale for seg (Ihlen 2011a:91). En virksomhet 

som tar miljøansvar, og som ønsker å kommunisere dette, bør kunne bevise at de gjør det, ved 

at de ”walks the talk” (Ihlen 2009). 

En annen kulturell omstendighet som eksisterer rundt kommunikasjon av 

samfunnsansvar er den som eksisterer rundt det som kan kalles for grønn markedsføring, som 

innebærer promotering av produkter og tjenester som har mindre skadeeffekt på miljøet 

(Peattie 2001:129; Brønn 2011:113). I sammenheng med dette må, såkalte, grønne 

virksomheter være forsiktige med hvordan de utfører dette, da det eksisterer en overhengende 

fare for at denne typen markedsføring kan oppfattes som misledende. En måte å unngå dette 

på er at man faktisk holder det man lover, og at man bruker begreper og argumenter som er 

forståelige for den kollektive oppfattelsen (Ihlen 2009; Ongkrutraska 2007:367). Som jeg var 

inne på i teorikapittelet, eksisterer det et begrep som beskriver denne formen for misledende 

markedsføring, nemlig grønnvasking. Hvor taleren misleder sitt publikum til å tro at de er 

opptatt av miljøet, eller at deres produkter og tjenester har miljømessige fordeler – selv om de 

ikke har det (MacMillian Dictionary u.å, The Sins of Greenwash u.å). Jeg velger derfor å anse 

de holdningene som kan eksistere i forhold til kommunikasjon av samfunnsansvar og grønn 

markedsføring som de viktigste kulturelle omstendighetene Posten må forholde seg til, samt 

overvinne, i sammenheng med miljøsatsingen deres.  

4.4 Oppsummering  
I dette kapittelet har jeg definert den retoriske situasjonen som Posten må forholde seg til når 

de kommuniserer sitt miljøansvar til omverden. Den retoriske situasjonen består således av tre 

dimensjoner: det påtrengende problem; det retoriske publikum; og de tvingende 

omstendigheter. Det påtrengende problemet til Posten definerte jeg på følgende måte: Postens 

CO2-utslipp kan skade deres eget omdømme. For å finne en løsning på dette problemet må 

Posten iverksette tiltak som fører til mindre utslipp av CO2. De kan også kommunisere disse 

tiltakene, slik at omdømmet styrkes. Dette kan føre til at de får et konkurransefortrinn i sin 

bransje (Ihlen 2011a). Det retoriske publikummet, som kan hjelpe Posten med å skape en 

endring i situasjonen og bidra til at de får et sterkere omdømme, er definert som konsernets 

nøkkelinteressenter – med unntak av eier, ettersom jeg mener kommunikasjonen som foregår 

med dette publikummet ikke er åpent for publikum. Det retoriske publikummet er derfor 

definert som medarbeidere, leverandører, forretningskunder, privatkunder, 
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interesseorganisasjoner og media. Posten vil trenge en strategi som adresserer dette 

publikummet i situasjonen – slik at de kan bidra til å skape en endring i situasjonen. 

Vedrørende de tvingende omstendighetene har jeg valgt å fokusere på de som er av en 

kulturell karakter – de kulturelle omstendighetene. Det vil si de holdninger som eksisterer 

overfor kommunikasjon av samfunnsansvar og grønn markedsføring. Det kan også eksistere 

en fare for at denne typen kommunikasjon blir oppfattet som grønnvasking. I det neste 

kapittelet skal jeg se nærmere på hvilke strategier Posten bruker for å adressere disse 

dimensjonene, slik at de kan skape en endring i den retoriske situasjonen. 

 

5. RETORISK ANALYSE 
I denne analysen skal jeg se nærmere på hvordan Posten har forsøkt å skape en endring i den 

retoriske situasjonen. For å gjøre dette har jeg plukket ut en strategi som jeg mener adresserer 

det påtrengende problemet, en strategi som adresserer det retoriske publikummet og en 

strategi som jeg mener adresserer de kulturelle omstendighetene. På neste side har jeg satt opp 

en tabell som på et oversiktlig vis illustrer hvilke strategier jeg mener adresserer de ulike 

dimensjonene i den retoriske situasjonen. Strategiene er først og fremst med på å styrke 

konsernets etos, mens bruken av logos og patos vil kunne bidra til å styrke etosen indirekte. 

Inspirasjonen til navnene er hentet fra Ihlens syv etosstrategier (2011a). 
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Retorisk situasjon Retorisk strategi 
Påtrengende problem 

Postens CO2-utslipp kan skade deres eget 
omdømme. 

”Vi kjører grønt” 

Posten legger stor vekt på å kommunisere at 
de legger om til en mer miljøvennlig bilpark, 
ved å ta i bruk alternative kjøretøy. I tillegg 
lærer de opp sine sjåfører i miljøvennlig 
kjøring.  
 
Denne strategien adresserer det påtrengende 
problem fordi den tar sikte på å finne en 
løsning på problemet i situasjonen, ved at de 
ønsker å bevise for offentligheten at de gjør 
det de kan for å ikke skade miljøet. Dette vil 
kunne bidra til å styrke deres omdømme. 
Strategien kan knyttes til etosstrategiene ”Vi 
rydder i eget hus” (Ihlen 2011a). 

Det retoriske publikum 

Postens nøkkelinteressenter: 
Forretningskunder, leverandører, 
medarbeidere. 
 
Sentrale i konsernets arbeid med 
samfunnsansvar: 
Privatkunder og interesseorganisasjoner. 
 
Andre: 
Media og konkurrenter. 
 
 

”Vi går foran”  

Denne strategien er først og fremst rettet mot 
Postens interessenter. Dette fordi den er med 
på å gi interessentene tiltro til at konsernet 
vet hva de gjør, og at de har midlene som 
trengs til å tråkke opp stier for sine 
interessenter.  
 
Strategien minner mye om Onkila (2009) sin 
retoriske form retorisk dominans, hvor 
virksomheten presenterer seg selv som 
ledende, og interessentene som dens følgere. 
Strategien kan også knyttes til etosstrategien 
”Vi gjør verden til et bedre sted” (Ihlen 
2011a), hvor virksomheten erklærer seg selv 
som pådriver gjennom å demonstrere sin 
dugelighet (fronesis).  

Kulturelle omstendigheter 

Kritiske holdninger som eksisterer rundt 
kommunikasjon av samfunnsansvar. Dette 
kan være fordommer, forventninger og 
antakelser. Viktig at de demonstrerer at de 
kan ”walk the talk” (Ihlen 2009). 
 
 

”Vi er rapporterer” 

Denne strategien tar utgangspunkt i de ikke-
finansielle rapportene til konsernet i perioden 
2010-2012. Postens års- og bærekrafts-
rapport har som formål å vise til hvor åpne 
de er rundt sin satsing på miljø og bærekraft. 
En gjennomført form for rapportering vil 
kunne bidra som bevisførsel i sammenheng 
med den kritikken som eksisterer rundt 
kommunikasjon av samfunnsansvar. 
Strategien minner mest om etosstrategien ”Vi 
bryr oss om deg” (Ihlen 2011a).  
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Jeg har her forsøkt å skape en oversikt som illustrerer hvordan jeg har tenkt å analysere 

hvordan Posten møter den retoriske situasjonen med sine retoriske strategier. Jeg er klar over 

at situasjonen i realiteten er mye bredere, men på grunn av omfanget av denne oppgaven er 

jeg nødt til å begrense analysen. Jeg er klar over at hver og en av de strategiene jeg har valgt å 

presentere i denne analysen i utgangspunktet også vil kunne sees i forhold til de andre 

dimensjonene i den retoriske situasjonen, og at det vil eksistere en mulighet for overlapping. 

Det vil si at en strategi også vil kunne brukes til å adressere de andre dimensjonene. Jeg har 

allikevel valgt å ikke rette så sterkt fokus på dette, nettopp fordi jeg har ønsket å identifisere 

de strategiene som adresserer den enkelte dimensjonen på best mulig måte. Hvis ikke føler jeg 

at fokuset til analysen kan forsvinne, ved at den blir alt for ustrukturert. Jeg ønsker også å 

nevne at jeg anser Posten og Bring for det samme, ettersom det er to merkevarer som begge er 

en del av det samme konsernet (Posten Norge AS u.å c) 

5.1 ”Vi kjører grønt” 
Denne strategien har jeg definert på grunnlag av all den kommunikasjonen som eksisterer 

rundt Postens overgang til en mer miljøvennlig bilpark. Dette er en etosladet strategi som jeg 

mener går innunder Ihlens etosstrategi ”Vi rydder i eget hus”. Hovedfunksjonen til denne 

strategien er å demonstrere en dyd (arête), ved å vise at man har god moralsk karakter. 

Strategien er også et forsøk på å demonstrere praktisk visdom (fronesis), ettersom taleren skal 

vite hvordan en handler i konkrete situasjoner (Aristoteles, oversatt 2006; Kinneavy og 

Warshauer 1994, referert i Ihlen 2011a:101). En taler som demonstrer arête og fronesis vil 

således kunne styrke sin etos, som igjen kan støttes indirekte ved hjelp av logosargumenter 

som bygger på eksempler, tall og fakta (Ihlen 2009). Strategien ”Vi kjører grønt” belager seg 

på at Posten beviser at de har begynt å tenkte nytt vedrørende hvordan de leverer sine 

tjenester – sett i sammenheng med dagens miljøkontekst. Ved å skifte ut bilparken sin til et 

mer miljøvennlig alternativ, demonstrerer Posten at de tar ansvar for sine egne handlinger. 

Når Posten da tar dette ansvaret så beviser de at de har god moralsk karakter, ettersom de 

beviser at de både må, og kan, endre seg. Dette kan ses i sammenheng med at taleren må 

tilpasse seg sitt publikum, og de dydene som de setter høyt (Kinneavy og Warshauer 1994, 

referert i Ihlen 2009). Konsernet demonstrerer også praktisk visdom ettersom de har innført et 

tiltak som er korrekt (Kinneavy og Warshauer 1994:179; Ihlen 2009), i forhold til at de skal 

minske utslipp av CO2.  

For å skape et mer spesifisert kildegrunnlag for denne analysen har jeg valgt å bruke 

kilder som promoterer og kommuniserer bruken av de miljøvennlige kjøretøyene. I tilfellet 
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med strategien ”Vi kjører grønt” har jeg hovedsakelig brukt års- og bærekrafts-rapportene fra 

2010, 2011 og 2012, og et utvalg av pressemeldinger som ligger i ”Nyhetsarkivet” på 

www.postennorge.no.  

5.1.1 Års- og bærekraftrapporter 

Jeg har gått gjennom det Posten har skrevet om kjøretøysatsingen i sine års- og 

bærekraftrapporter fra perioden 2010-2012. Funnene i de ikke-finansielle rapportene består 

stort sett av etosargumentasjon, støttet opp av logosargumentasjon. Logosargumentasjon kan 

som sagt bestå av deduktive og induktive slutninger, men også faktaopplysninger, tall, 

statistikker, eksempler og sammenligninger. Det gjelder da å bedømme om disse er relevante, 

og om det eventuelt er kilder som mangler (Ihlen og Robstad 2004).  

I Postens rapporter er det faktaopplysninger, statistikker og tall som dominerer 

argumentasjonen. I hver rapport har de inkludert tall for hvor mange slike kjøretøy de har i 

parken sin. Tabellen på neste side er hentet fra konsernets nettsider, og indikerer hvor mange 

kjøretøy de har av de forskjellige typene. 

 

 
Figur 5.1.1: http://www.postennorge.no/aarsrapport/barekraft/miljo, lastet ned 09.05.13. 



 

32 

 

Tabellen illustrerer et stort gap mellom de bilene som går på fossilt drivstoff, og de som ikke 

gjør det. Varebil < 7.5 t vil si bilene som stort sett blir brukt til distribusjon av post til 

husstander, og som går på fossilt drivstoff. Posten beviser at de er åpne i sin kommunikasjon 

rundt satsingen sin, og dermed utviser de velvilje (eunoia) overfor sitt publikum – ved at de er 

åpne. De beviser også at det har vært en stor fremgang i antall alternative kjøretøy i perioden 

2010-2012. I rapportene sine så har de også med tall fra Bring Express i Norden, vedrørende 

antall sykler som brukes i sammenheng med distribusjonen. Disse viser en kraftig nedgang fra 

2010, hvor de hadde 63 sykler i bruk; 2011 hvor de hadde 45 sykler i bruk; og 2012 hvor de 

hadde 37 sykler i bruk (Posten Norge AS 2010, 2011, 2012). Årsrapportene beviser at det har 

vært en økning av antall miljøvennlige biler, men en nedgang av antall sykler. De har ikke 

skrevet hva som er årsaken til nedgangen, eller hva syklene er blitt erstattet med.  

I rapportene berettes det at konsernet arbeider for å bedre by-klimaet i Norges byer. 

Det vil si at de ønsker å satse på CO2-fri distribusjon i landets bykjerner ved hjelp av 

elektriske fremkomstmidler. Prosjektet hadde sin start i Trondheim tilbake i 2010, og i følge 

konsernet var prosjektet en suksess. I hver rapport siden prosjektets morgen har de referert til 

prosjektet i Trondheim, med påstander om at de ønsker å utvide denne satsingen. Drammen 

blir blant annet nevnt som den neste byen som skal få CO2-fri bykjerne (Posten Norge AS 

2010), men i rapportene fra 2011 og 2012 står det ikke noe om at dette prosjektet har blitt 

gjennomført noen andre steder enn i Trondheim. Repetisjonen av Trondheim-prosjektet kan 

derfor tyde på manglende utvidelse av prosjektet CO2-fri bykjerne. Videre så støtter de opp 

satsingen på den grønne bilparken med å bruke en annen etosstrategi som kan knyttes til ett av 

etosgrepene til Ihlen. Dette gjør de ved å nevne hvilke medlemskap og samarbeid de deltar i – 

som kan knyttes til strategien ”Vi er med i det gode selskap”, hvor taleren demonstrerer god 

karakter (arête) ved å vise til sin tilknytning til det som kan kalles 

samfunnsansvarsbevegelsen (Ihlen 2011a:101). Samarbeidene de nevner i sammenheng med 

den grønne bilsatsingen er Brings deltakelse i Clean Truck; Network for Transport and 

Environment (NTM); og Grønn Bydistribusjon (Posten Norge AS 2010, 2011, 2012). 

 I års- og bærekrafts-rapporten for 2011 skriver Posten at de i 2012 vil starte å utdanne 

sine sjåfører i miljøeffektiv kjøring. Det vil si at sjåførene skal tilegne seg et kjøremønster 

som medfører mindre utslipp av CO2, og som attpåtil er bedre sikkerhetsmessig. 

Opplæringsapparatet gjennomfører kurset i henhold til EU-direktivet, og den overordnede 

målsettingen er å utdanne 6000 postbud i perioden 2012-2013, noe som vil gi en 

gjennomsnittlig reduksjon av drivstoffbruk på fem prosent. Her støtter da Posten seg på EU 



 

33 

sin etos. Konseptet med opplæring i miljøeffektiv kjøring er dessuten med på å styrke 

konsernets etos – ettersom det utviser praktisk kunnskap (fronesis) i forhold til å minimalisere 

utslippene. I de tilfellene de ikke kan ta i bruk miljøvennlige kjøretøy, enten det er på grunn 

av ruteterrenget eller strekning, så skal sjåføren – i det minste – kjøre på en måte som gjør at 

kjøretøyet forurenser minst mulig. Konseptet med miljøvennlig kjøring er dermed med på å få 

strategiene ”Vi kjører grønt” til å virke grundig planlagt og gjennomført. Dermed blir 

strategiene forsterket av etosgrepet ”Vi rydder i eget hus” (Ihlen 2011a).  

5.1.2 Pressemeldinger 

Her har jeg sett på pressemeldinger som er relatert til bilsatsingen. Pressemeldingene jeg har 

analysert her vil jeg også komme tilbake til under strategien ”Vi går foran”, men da vil jeg se 

dem i forhold til denne strategien, som jeg mener er myntet på publikummet. Det er klart at 

pressemeldinger er ment å adressere publikummet, men jeg mener at de også vil kunne bidra 

til å adressere det påtrengende problemet – gjennom bilsatsingen. 

 Den første saken ”Miljøvennlig kolonne i mål” (02.09.11) omhandler et tilfelle hvor ti 

av Postens nye el-biler kjørte kolonne fra Oslo til Bergen, hvor de benyttet 10 nyinnkjøpte el-

biler, av merket Ford Transit Connect Electric, til å legge strekningen bak seg. Stuntet kan på 

mange måter regnes som en markedsførings-gimmick – for å bevise at el-bilene er skikket til 

å legge ut på like lange reiser som biler på fossilt drivstoff, samtidig som de fikk muligheten 

til å promotere den nye satsingen langs veien. I pressemeldingen innrømmes det at man må ta 

ladingen av batteriet seriøst, ettersom fem av bilene måtte fraktes med lastebil fra Oslo til 

Haukeli, grunnet en feilkalkulering under ladingen av bilene. Med seg på turen var både 

representanter fra både Posten og Ford – blant annet verneombud. Hun kunne betrygge 

fremtidige sjåfører av bilene  om at de ”[…]har veldig god komfort. Man sitter veldig godt, 

man har god oversikt og de går stille og rolig” (Posten Norge AS 02.09.2011). Samtidig 

virker det etosstyrkende ved at en uavhengig person uttaler seg, og ikke selskapet selv. Dette 

vil kunne gi en såkalte sponsor-effekt i form av en tredjepersonstrategi. Sitatet til verneombud 

er logosargumentasjonen, som igjen er med på å styrke konsernets etos, ettersom det viser at 

de tar høyde for HMS, samtidig som de ønsker å kjøre grønt. I pressemeldingen informeres 

det også om at konsernsjefen har pekt ut miljøvennlige kjøretøy som det mest effektive 

enkelttiltaket for å minske Postens CO2-utslipp, og at de frem mot 2015 ønsker å erstatte 

1300 fossilt drevne biler med alternative kjøretøy. Dette er et utsagn som er etosstyrkende 

ettersom Posten beviser at de viser til et konkret mål om å erstatte 1300 biler, da det beviser 

sammenheng i strategien. Dessuten bekrefter det også at kjøretøysatsingen til konsernet er det 
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tiltaket som er mest vesentlig å satse på, dersom de skal minske utslippene – dermed er 

strategien ”Vi kjører grønt” ment til å adressere det påtrengende problemet som krever at 

Posten må forurense mindre.  

”Zero og Posten = sant” (15.03.12) tar for seg at de to aktørene har innledet et formelt 

samarbeid som skal sette søkelys på el-kjøretøy og alternative drivstoffer (Posten Norge AS 

15.03.2012). At Posten har inngått samarbeid er etosstyrkende for kjøretøysatsingen ettersom 

den demonstrerer god karakter (arête) gjennom at de mottar anerkjennelse for satsingen av en 

respektert autoritet når de inngår samarbeid med Zero (Cicero, oversatt 2001, referert i Ihlen 

2009). Dette grepet kan også ses i sammenheng med etosstrategien ”Vi er med i det gode 

selskap” (Ihlen 2011a). Pressemeldingen er litt mindre konkret i forhold til selve samarbeidet, 

da den egentlig kun forteller at de to aktørene har inngått et samarbeid. Men den forteller at 

”Posten [har] kjøpt inn 31 biogassdrevne biler av typen Volkswagen Caddy EcoFuel” (Posten 

Norge AS 15.03.2012). Dette er en faktaopplysning (logos) som får frem at Posten fortsetter å 

jobbe frem mot målet om en mer miljøvennlige ordning for distribusjon av post. Byline-bildet 

til teksten viser en av de biogassdrevne bilene, som er med på å dokumentere deres eksistens. 

Tilknytningen til anerkjente bilprodusenter som Volkswagen og Ford (forrige presse melding) 

er med på å styrke konsernets etos ytterligere, da dette er kjente merker som en kan si store 

deler av publikum har tiltro til. Dette kan relateres til strategien ”Vi er med i det gode 

selskap” (Ihlen 2011a).  

 25. januar 2013 kunne Posten meddele at de omsider fikk lønn for strevet, da 

bilsatsingen sørget for at de mottok Grønn Bil-prisen for sin satsing på alternative kjøretøy – 

som i seg selv er en del av strategien ”Vi er likt av andre”, hvor virksomheten kan uttale seg 

om priser de har mottatt, i tillegg til å få viktige interessenter til å uttale seg om dem (Ihlen 

2011a:106). I denne pressemeldingen mottar Posten begge deler, da de i tillegg til prisen, også 

får gode skussmål fra lederen i Grønn Bil. ”Postens ambisiøse miljøsatsing betyr ikke bare 

reduserte klimagassutslipp, men også mindre lokale utslipp og støy i nærmiljøene til folk flest 

(Posten Norge 25.01.2013). Saken inneholder logosargumenter for utslippene fra 

godstransport.  

”[godstransport] står likevel for 55 % av CO2-utslipp og hele 70 % av lokale utslipp 
fra biltrafikken. Dersom en større andel godstransport blir gjort med utslippsfrie 
kjøretøy som el-bil, vil det ha en svært positiv effekt på bymiljøene. Postens satsing 
viser at det er mulig for et stort distribusjonsselskap å redusere lokale og globale 
utslipp samtidig som driften ivaretas (Posten Norge AS 25.01.2013).  
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Dette sitatet gir innsyn i hvor mye godstransporten, som er en del av det påtrengende 

problemet, forurenser, dermed demonstrerer de god karakter (arête) gjennom å være åpne. 

Videre kan man lese at Postens tiltak (utslippsfrie kjøretøy) vil kunne bidra til å minske 

utslippene. Den andre setningen, ”Dersom en større[…]”, er et enthymem som forsøker å 

bevise akkurat dette – da den baserer seg på en sannsynlighet. Pressemeldingen bruker også 

rom på å forklare publikum litt rundt bilsatsingen til Posten, og hvor mange alternative 

kjøretøy konsernet har i sin bilpark, samt opplysninger om Grønn Bil-prisen – 

faktaopplysninger som bekrefter de faktiske forhold, og som bidrar til å underbygge selve 

prisen.  

5.1.3 Oppsummering  

I dette kapittelet har jeg diskutert kjøretøysstrategien til Posten som jeg har valgt å kalle for 

”Vi kjører grønt”. For å gjøre dette har jeg tatt for meg konsernets rapporter og 

pressemeldinger. Posten har først og fremst belaget seg på etosstrategier, støttet opp av 

logosargumentasjon, når de har kommunisert kjøretøysatsingen – som ofte er vanlig innenfor 

kommunikasjon av samfunnsansvar. I rapportene sine er Posten åpne i forhold til hvor mange 

alternative kjøretøy de er i besittelse av, og i rapporten fra 2012 har de inkludert en tabell som 

viser en stigning vedrørende dette (2010-2012). Fra rapportene i perioden 2010-2012 kunne 

man også spore en repetisjon av prosjektet CO2-fri bykjerne, som ble utført i Trondheim. Et 

flott tiltak, men gjentakelsen av denne informasjonen kan kanskje tyde på en manglende 

utvidelse av prosjektet. Posten tar blant annet i bruk etosstrategien ”Vi er med i det gode 

selsakp” (Ihlen 2011a), hvor de viser til forskjellige medlemskap i forhold til bilsatsingen. I 

rapporten introduserer de også konseptet miljøvennlig kjøring, som bidrar til å demonstrere 

praktisk kunnskap (fronesis), ved at de viser at de også tenker på hvordan sjåførene kan bidra 

til å slippe ut minst mulig CO2. I sammenheng med pressemeldingene jeg tok for meg, 

demonstrerer Posten at det er koherens i kjøretøystrategien, da de stadig utvider 

kjøretøyparken med både el-kjøretøy og biogass. Her spiller de også på etosstrategien ”Vi er 

med i det gode selskap” ved å skape en tilknytning til Zero, som jobber med 

klimautfordringer. Men også gjennom kjente bilprodusenter som Volks Wagen og Ford, som 

vil kunne bidra til å uttrykke seriøsitet. Gjennom Grønn Bil-prisen, for sin satsing på 

miljøvennlige kjøretøy, får de styrket sitt etos ytterligere gjennom strategien ”Vi er likt av 

andre” (Ihlen 2011a). 

Jeg har ansett denne strategien som et svar på det påtrengende problemet som Posten 

møter i den retoriske situasjonen, sett i sammenheng med kravet om at de må ta ansvar for 
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miljøet. Jeg finner det logisk at konsernet bruker denne strategien for å forsøke å skape en 

endring i den retoriske situasjonen, ettersom de angriper det som kan sies å være sakens 

kjerne – CO2 utslipp. Antallet av alternative kjøretøy viser seg å stige, noe som taler godt for 

konsernets etos, ettersom det begrunner en viss form for koherens i satsingen. Det samme 

gjelder for satsingen på konseptet med miljøvennlig kjøring – som demonstrerer praktiske 

kunnskaper for hvordan man kan kjøre mer miljøvennlig og således minske utslippene. 

Dessuten er etosstrategier som ”Vi er med i det gode selskap” og ”Vi er likt av andre” med på 

gi konsernet godkjenning av tiltakene de iverksetter får å nå målsettingen sin om å redusere 

CO2-utslippene med 30 prosent – som igjen vil kunne lede til at de får et bedre omdømme. 

En kan spørre seg hvor mange interessenter det er som får tilgang til 

kommunikasjonen som presenteres her. I analysen har jeg tatt for meg tekster som er 

tilgjengelige gjennom nettmediet, som virksomheter, i likhet med Posten, ofte bruker for å 

distribuere informasjon, men som ikke inviterer til diskusjon ettersom dette er å betrakte som 

enveiskommunikasjon (Ihlen 2011a:89). Det som er viktig å påpeke er at styrken i strategien 

”Vi kjører grønt” ligger i at bilene må være synlige – ”show don’t tell”. Når publikum ser de 

alternative bilene i bruk ute på postrutene vil dette være med på å kommunisere strategien  for 

Posten. Det blir som om bilene distribuerer budskapet for Posten, og forteller omverden at de 

jobber med å minske utslippene sine hver dag. For å nyte en full effekt av dette konseptet har 

Posten også tatt i bruk det de kaller for budskapsbærere (Posten Norge AS 2012:182), som er 

klistremerker som informerer publikum om miljøvennlige egenskaper en bil, eller et bygg har. 

Eksempler kan være: ”Vi tanker Biodiesel” og ”Dette er en el-bil”. Budskapsbærerne er med 

på å understreke at det å vise frem tiltakene i hverdagen er en del av denne strategien.  

5.2 ”Vi går foran” 
I sammenheng med et intervju med Postens kommunikasjonsdirektør fikk jeg tilsendt en 

presentasjon, fra januar 2011, som tar for seg konsernets kommunikasjon av deres 

miljøarbeid. Presentasjonen er myntet på ledere som er en del av Postens Konsernforum. Selv 

om presentasjonen ikke er myntet på offentligheten, sier den allikevel mye om Postens 

generelle kommunikasjonsstrategi for miljøsatsingen og strategien ”Vi går foran”. Jeg mener 

derfor det er relevant å ta med denne i analysen. Presentasjonen starter med overskriften 

”Posten ønsker å være miljøleder i vår bransje” (Konsernforum 2011:2). I notatfeltet på siden 

står det følgende:  

”Postens Konsernledelse har tatt beslutning om å jobbe slik at vi kan ta en posisjon 
som miljøleder i vår bransje. Dvs å være ledende på miljø gjennom våre tiltak og 
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kommunikasjon av dem, slik at vi fungerer som en drivkraft for endring i bransjen og 
skaper et konkurransefortrinn. Et viktig aspekt er å være i åpen dialog med samfunnet 
rundt oss, slik at vi kan bli bedre på ytre miljø og synliggjøre resultater” 
(Konsernforum 2011:2). 

 

Videre gjør presentasjonen det klart at konsernet ønsker å delta aktivt i å sette agenda på 

miljø, og at de er aktive i å drive miljøutvikling (Konsernforum 2011:2). Sitatene overfor er 

med på å bevise at Posten har gått aktivt inn for å ta rollen som leder og pådriver i forhold til 

miljøsatsingen. De viser også at tiltakene konsernet har iverksatt, selve kommunikasjonen av 

dem, samt synliggjøringen av resultater, er grunnlaget for at de kan gå foran. Ett av funnene 

Posten fant fra sine fokusgrupper var at ”Folk krever at Posten tar lederskap gjennom 

kommunikasjon og blir en rollefigur for bransjen, næringslivet og det norske folk” 

(Konsernforum 2011:7). Strategien ”Vi går foran” er dermed på mange måter et resultat av at 

publikum krever denne rollen av konsernet – da de vil at de skal ta lederskap gjennom 

hvordan de kommuniserer. Sitatene fra denne presentasjonen støtter således grunnlaget for 

teorien strategien ”Vi går foran”. 

Onkila har pekt på tre retoriske former som en virksomhet kan bruke for å fremme sitt 

eget miljøinitiativ. Den ene av disse kaller hun for retorisk dominans (The rhetoric of 

dominance). Retorisk dominans tilsier at virksomheten presenterer seg selv som ledende, 

mens interessentene blir posisjonert som følgere (Onkila 2009:290). Etter å ha gjennomgått 

mye av kommunikasjonen til Posten oppdaget jeg at påstanden om at de går foran, gjentar seg 

ved flere tilfeller i miljøkommunikasjonen til konsernet. På deres nettsider finner man en 

nokså beskrivende definisjon for hvordan de anser seg selv og sitt miljøansvar – i forhold til 

at de går foran. 

”Posten Norge AS sin miljøvisjon er å ’jobbe målrettet for miljøeffektiv drift og en 
bærekraftig utvikling – som bidrar til at vi er verdens mest framtidsrettede post og 
logistikkonsern’. Posten vil ta miljølederskap i sin bransje og har satt som mål å 
redusere CO2 utslippene med 30 prosent innen 2015” (Posten Norge AS u.å a).  

 

Sitatet er hva man kan definere som Postens overordnede målsetting i sammenheng med 

miljøsatsingen deres. Av sitatet kan man lese at de er ”verdens mest framtidsrettede post og 

logistikkonsern” og  at de skal ”ta miljølederskap i sin bransje”. Dette er en retorisk strategi 

fordi det er en påstand som søker å overbevise publikum, ved at den tilskriver konsernet en 

autoritær og ledende posisjon innenfor bransjens ansvar for miljøet, og en slik posisjon vil ha 

potensiale til å styrke talerens etos. Jeg har valgt å kalle denne strategien for ”Vi går foran”, 

og den kan knyttes til Ihlens etosstrategi ”Vi gjør verden til et bedre sted” (2011a). Strategien 
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tar utgangspunkt i at taleren skal presisere sin egen dugelighet overfor sitt publikum.  At deres 

praktiske kunnskap og visdom (fronesis) gjør verden til et bedre sted, noe de kan poengtere 

ved å blant annet erklære seg selv som pådrivere innenfor sitt område (Aristoteles oversatt 

2006, referert i Ihlen 2011a), som kan publikum assosiasjoner til innovasjon og mot. Onkila 

har også funnet at kunnskapen og ferdighetene til virksomheten kan brukes som 

hovedargument for å befeste lederrollen (Onkila 2009:290), noe som kan sees i sammenheng 

med Aristoteles’ fronesis. 

Grunnen til at jeg mener strategien ”Vi går foran” er myntet på publikummet kommer 

av at den gir konsernets interessenter tiltro til at konsernet vet hva de skal gjøre for å ta ansvar 

for miljøet, og at de gjør dette fordi det er til publikums beste. Det kan være enklere å gå bak 

enn å gå først, dermed vil de kunne få en følelse av trygget og respekt når Posten velger å 

tråkke opp veien. Dessuten så hevder Posten at publikum krever det av dem (Konsernforum 

2011:7). Dersom Posten skal erklære seg som pådrivere er det også viktig at de utviser nok 

praktisk kunnskap (fronesis), slik at publikum kan tro på at de har posisjon som pådrivere. 

Som Onkila (2009) hevder i sin teori om retorisk dominans, så posisjonerer virksomheten sine 

interessenter seg som følgere. I Bitzers (1968) teorier om den retoriske situasjon, så er det 

retoriske publikum det publikummet som kan skape en endring i situasjonen. For Postens 

vedkommende vil dette da være det publikummet som kan gi dem et bedre omdømme, på 

bakgrunn av at de posisjonerer seg som ledende. Som jeg var inne på i delen om det retoriske 

publikummet, så vil dette være konsernets nøkkelinteressenter, og øvrige interessenter som 

interesse organisasjoner, privatkunder og media. Hver av disse interessentene vil ha sitt 

utgangspunkt for å følge etter Posten. Forretningskunder, leverandører, samt andre 

postkonsern og virksomheter vil kanskje ønske å implementere en mer miljøvennlig strategi, 

slik at også de kan få et styrket omdømme – da kan de ta utgangspunkt i Postens løsninger. 

Privatkunder vil også kunne få større respekt for Posten, og kanskje bli inspirert til å leve mer 

miljøvennlig selv. Når Posten går foran vil dette også kunne føre til at interessenter som 

media og miljøorganisasjoner vil følge ekstra godt med på hva de foretar seg – dersom vi ser 

tilbake på tilfellet med Grønn Bil-prisen. Grønn bil var svært positive til at Posten gikk foran 

ved å ta i bruk alternative kjøretøy (Grønn Bil 28.01.13), mens TV2.no valgte å gi saken en 

litt annen vinkling. Grunnen til at Posten erklærer seg selv som ledende overfor sine 

medarbeidere kan bidra til å gi dem følelsen av at de selv er ledende, ettersom de tilhører 

denne organisasjonen og fungerer som representanter for den.  

Tekstene jeg har valgt å analysere for å se hvordan Posten tar i bruk strategien ”Vi går 

foran” består av års- og bærekrafts-rapportene fra 2010, 2011 og 2012; pressemeldinger, som 
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er hentet fra ”Nyhetsarkivet” på nettsiden; og en av miljøcasene som er tilgjengelig i 

”Videoarkivet” på konsernets nettsider. Jeg vil starte analysen av strategien ”Vi går foran” 

med en kikk på en presentasjon som tar for seg kommunikasjonen av konsernets miljøarbeid.  

5.2.1 Års- og bærekraftrapporter 

Rapportene er i følge konsernets kommunikasjonsdirektør (Gjølme 2013) myntet på blant 

annet kunder, samarbeidspartnere, fagmiljøer og miljøorganisasjoner. Dessuten oppgir Posten 

rapportene som en av arenaene de har for dialog med sine medarbeidere.  Jeg mener derfor at 

disse burde gi et godt grunnlag for å se etter bruken av denne strategien. I tekstene har jeg sett 

etter ytringer og sammenhenger som jeg mener bekrefter konsernets bruk av strategien ”Vi 

går foran”. Jeg har også forsøkt å undersøke hvilke logosargumenter konsernet bruker for å 

støtte strategien, samt andre etosstrategier som også dukker opp i sammenheng med den.  

I Postens års- og bærekraftrapporter (2010, 2011, 2012) hevder de at de er medlem av 

FNs Global Compact, et initiativ for samarbeid med næringslivet om en bærekraftig utvikling. 

Medlemskapet forplikter Posten til å integrere ti grunnleggende prinsipper i sin strategi og 

daglige drift, samt rapportering av aktiviteter og forbedringer som er knyttet til dette. De ti 

prinsippene er inndelt i fire prinsippområder, hvorav et av disse områdene omhandler miljø. 

Prinsippområdet for miljø består igjen av tre prinsipper: bedrifter skal støtte et føre-var 

prinsipp i forhold til miljøutfordringer; ta initiativ for å fremme økt ansvarlighet i forhold til 

miljøet; og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi (Posten Norge AS 

2010, 2011, 2012). De to siste prinsippene legger vekt på at medlemmene skal ”fremme” og 

”oppmuntre” – handlinger som man ofte kan tilskrive en lederskikkelse. Dermed kan 

kommunikasjonsstrategien spore tilbake til retningslinjene for medlemskapet i Global 

Compact. I tillegg så kan ordene ”fremme” og ”oppmuntre” knyttes til verdier. Med dette så 

mener jeg ikke at ordene blir brukt i den konteksten av at Posten skal enten fremme eller 

oppmuntre eventuelle verdier; jeg tenker mer på det at handlingene av å fremme eller 

oppmuntre kan anses som verdifulle handlinger, dersom det de fremmer eller oppmuntrer til 

er av en god vilje. Da kan man si at disse prinsippene, som i utgangspunktet er relatert til etos, 

blir forsterket indirekte av patos. 

Foruten å berette om at konsernet ”ønsker å ta en ledende miljøposisjon” (Posten 

Norge AS 2010:74), er de viktigste tiltakene innenfor miljøsatsingen, og som kommuniserer 

at Posten går foran, knyttet til to tiltak: kjøretøysatsingen og Posten og Brings 

transportleverandørprogram. ”Miljøsatsingen i Posten har gjort at konsernet har Norges 

største kjøretøypark som går på alternativt drivstoff” (Posten Norge AS 2012:185). Dersom 
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Posten skal ha en ledende miljøposisjon er det viktig at de understreker at deres hovedkilde til 

CO2-utslipp er i endring. Dette gjør de ved å vise til antall kjøretøy de har som går på 

fornybart drivstoff. Det er vanskelig å si hvor mange slike kjøretøy andre i logistikkbransjen 

har, derfor er publikum nødt til å ta dem på ordet. For å videre understreke at de ligger foran 

vedrørende kjøretøysatsingen blir begrepet pilottesting benyttet (Posten Norge AS 2010:78, 

2011), som understreker at de er først ute med å prøve ut slike kjøretøy. I rapporten for 2011 

bruker konsernet det franske postvesenet LaPoste som eksempel på interessenter som har 

”prøvekjørt” flere av konsernets løsninger i sammenheng med kjøretøysatsingen (Posten 

Norge AS 2011). LaPoste blir da brukt som eksempel på konsernets følgere. Bruken av 

eksempler kan klassifiseres som logosargumentasjon i form av en induktiv slutning (Ihlen og 

Robstad 2004:127; Hoffman og Ford 2010:40). 

I rapportene for 2011 og 2012 fremstiller Posten seg også som pådrivere ved at de 

beretter at de legger til rette for at interessentene skal redusere sin klimapåvirkning gjennom 

det de har definert som Posten og Brings transportleverandørprogram. I følge konsernet står 

underleverandørene for hoveddelen av konsernets CO2-utslipp, og de har derfor iverksatt krav 

og oppfølging som skal lede til at denne andelen minskes. Her bruker de leverandørene som 

eksempel på at konsernets interessenter følger etter.  

I rapporten for 2011 skriver Posten at de mottok Kollektivtrafikkprisen for sin satsing 

på å få de ansatte til å velge kollektivtransport fremfor privatbil (Posten Norge AS 2011). 

Prisen ble tildelt på bakgrunn av at Østlandsterminalen på Lørenskog oppnådde en 

kollektivandel på 70 prosent, mens andre bedrifter i det samme området hadde en andel på 10 

prosent. Tildelingen, som kan relateres til etosstrategien ”Vi er likt av andre” (Ihlen 2011a), er 

et bevismiddel som understreker at Posten går foran på flere områder innenfor miljøansvar – 

nettopp ved å få de ansatte til å reise kollektivt til og fra jobb. Her blir konsernets 

medarbeidere en viktig brikke ved at det er dem som viser resten av samfunnet at det er mulig 

å reise til jobb på en mer miljøvennlig måte. Sånn sett så blir medarbeiderne også brukt som 

eksempel på at Posten er et konsern som aktiviserer sine ansatte til å ta miljøansvar, også på 

den private arenaen – dersom man anser reisen til og fra arbeidsplassen som det. 

5.2.2 Pressemeldinger  

Jeg har her valgt ut fem forskjellige pressemeldinger fra perioden 2011-2013, som jeg mener 

er vesentlige for hvordan Posten forsøker å befeste sin posisjon som miljøleder i post- og 

logistikkbransjen. Grunnen til at jeg ikke har tatt med noen pressemeldinger fra 2010 kommer 
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av at jeg ikke kunne spore noen som var relevante i forhold til strategien ”Vi går foran” fra 

denne perioden.  

Den første pressemeldingen, ”Panten tar Brings miljøtog” (31.01.2011), dreier seg om 

at Bring frakter returmerkede bokser og flasker med tog i stedet for vei. ”Bring vil bli best i 

miljøklassen i sin bransje og vi jobber knallhardt for å nå dette målet. Derfor frakter vi stadig 

mer av pakker og gods med tog i stedet for på vei” (Posten Norge AS 31.01.2011). Påstanden 

er støttet opp med etosstrategien ”Vi er med i det gode selskap” (Ihlen 2011a), ettersom en 

talsperson fra Norsk Resirk uttaler: ”Norsk Resirks avtale med Bring gir altså en betydelig 

miljøgevinst” (Posten Norge AS 31.01.2011). En påstand som styrker både Norsk Resirk og 

Bring, ettersom deres posisjoner utfyller hverandre. Det er viktig å argumentere for selve 

miljøgevinsten dette tiltaket gir, dersom Posten skal kunne bevise at de er best i verden. Dette 

gjør de i form av at logosargumentasjon som beviser at et en last med tog fra 

Alnabruterminalen til Frankrike (0,4879 tonn CO2) gir betydelig mindre utslipp enn en billast 

på veg (3,2 tonn CO2). Her tar Posten i bruk deduktiv argumentasjon, ved at de konstruerer 

en syllogisme i form av en sammenligning. Syllogismen sier at togtransport slipper ut 0,4879 

tonn CO2 på denne strekningen, mens biltransport slipper ut 3,2 tonn CO2 på den samme 

strekningen. Konklusjonene blir da at togtransport slipper ut mindre CO2. I denne saken er 

premisset for at Posten/Bring skal bli best i miljøklassen; at de er nødt til å frakte mer pakker 

og gods med tog i stedet for på vei. Dermed blir togsatsingen et argument som støtter deres 

posisjon som miljøleder. 

”Posten reduserer CO2-utslippet med 30 prosent” (22.03.11) tar utgangspunkt i ”30 

prosent”-planen og informerer om at Posten har identifisert 10 konkrete områder for CO2-

kutt. Pressemeldingen starter med å informere om at ”Posten vil bli miljøleder i post- og 

logistikkbransjen, og lanserer i dag en konkret miljøplan som skal reduserer Postens CO2-

utslipp”, hvorpå konsernsjefen også uttaler at ”Postens miljøsatsing representerer en ny måte 

å tenke på” (Posten Norge AS 22.03.2011). Miljøplanens eksistens blir dermed et 

etosargument som understreker at de vil ta ledelsen ettersom de viser praktisk visdom 

(fronesis) vedrørende hvilke tak (miljøplan) de skal ta for å gå foran ved å redusere 

utslippsmengden. En miljøplan kan således minne om etosstrategien ”Vi rydder i eget hus”, 

der de demonstrerer både god karakter (arête), da de tar grep i forhold til miljøforbedringer, 

og praktisk kunnskap (fronesis) fordi de viser at de vet hvordan de skal handle (Ihlen 

2011a:100-101). Pressemeldingen bruker også en del logosargumenter ved å peke på 

resultater vedrørende el-satsingen.  Påstanden om at Posten går foran blir ytterligere støttet 

med etosstrategien ”Vi er likt av andre” ved at Ford uttrykker at ”Når så store kunder som 
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Posten velger å satse på Ford Transit Connect Electric støtter det Fords videre utvikling og 

produksjon av biler med elektrisk drift” (Posten Norge AS 22.03.2011). Denne uttalelsen 

bekrefter at Posten går foran innenfor satsing på el-kjøretøy, og understreker at de er med på å 

gjøre det mulig for en videre utvikling på dette området. Sånn sett  blir interessentene deres 

følgere, ved at de bidrar til utviklingen.  

”Miljøvennlig kolonne i mål” (02.09.11) går ut på at ”Som et ledd i Postens visjon om 

å bli miljøleder” har de ”inngått en avtale med Ford om innkjøp av 20 elbiler” (Posten Norge 

AS 02.09.2011). Saken er litt mer utdypende enn den forrige pressemeldingen som omhandlet 

bilene fra Ford, og understreker at ”disse elbilene er de første i sitt slag innehar tilnærmet lik 

kapasitet som en bensin- eller diesel drevet bil” (Posten Norge AS 02.09.2011). Dermed er 

denne saken med på fremheve at disse el-bilene er unike, noe som brukes for å bevise at 

Posten er de første til å ta i bruk denne typen el-kjøretøy. Et logosargument som beviser at de 

baner vei, da det utdypes at disse bilene er ”de første i sitt slag”. Den samme uttalelsen fra 

Ford (”Posten reduserer[…]30 prosent”) brukes nok en gang som tredjepersonstrategien ”Vi 

er likt av andre” (Ihlen 2011a).  

”Zero og Posten = sant” (15.03.12) forteller nok en gang at ”Posten vil bli en 

miljøleder innen post- og logistikkbransjen” (Posten Norge AS 15.03.2012). Dette vil de bli 

ved å ta grep innenfor 10 konkrete områder for CO2-kutt, blant gjennom optimalisering av 

kjøreruter og overgang til alternative kjøretøy – som også var tilfelle i pressemeldingen 

”Posten reduserer CO2-utslippet med 30 prosent”. I denne pressemeldingen forteller de at de 

har gått til innkjøpt av 31 biogassdrevne biler. Satsingen på denne typen kjøretøy (biogass) 

blir dermed et logosargument for at Posten fortsetter å utvide den miljøvennlige 

kjøretøyparken, ved å satse på fremtidsrettede kilder for drivstoff. Det vitner også om praktisk 

kunnskap (fronesis), som viser at de vet hva de må gjøre for å fortjene en plass som 

miljøleder. Deres stadige utvidelse av kjøretøyparken, og innkjøpene av ny teknologi, er 

spesielt godt egent for å vise at de de går foran. Strategien ”Vi går foran” blir videre støttet 

opp av lederen i Zero som forteller at ”Posten ligger i forkant av den teknologiske utviklingen 

med sine el-varebiler. Det krever mot, handlekraft og evne til å tenke nytt. For oss er det 

derfor et privilegium å jobbe med Posten om utslippsfrie transportløsninger” (Posten Norge 

AS 15.03.2012). Han understreker også at Posten bør være et forbilde for andre i 

transportsektoren, og at ”Når en så stor aktør tar tak i utslippsfri transport, vil det påvirke 

svært mange aktører og ha en betydelig signaleffekt for andre transportaktører, og de som 

Posten kjøper inn sine tjenester av” (Posten Norge AS 15.03.2012). Bedre skussmål enn dette 

kunne ikke Posten fått fra en miljøaktør som Zero. Her får de en fremragende gode kritikk av 



 

43 

en tredjeperson – noe som viser at etosstrategien ”Vi er likt av andre” (Ihlen 2011a) er 

ekstremt viktig for at konsernet når frem til publikum når de kommuniserer strategien ”Vi går 

foran”. Det siste utsagnet til lederen i Zero understreker også min påstand om at Posten, for å 

fremme sitt eget miljøinitiativ, presenterer seg selv som ledende, hvor interessentene er dens 

følgere (Onkila 2009).  

 Den siste pressemeldingen jeg skal diskutere her er ”Posten fikk Grønn Bil-prisen for 

storsatsing på alternative kjøretøy” (25.01.13). Meldingen er svært preget av at konsernet tar 

lederskap gjennom positive vitneutsagn fra prosjektlederen i Grønn Bil. Utsagn som ”Posten 

[viser] at det er mulig å ta miljøhensyn” og ”Vi håper flere transportselskap følger i Postens 

fotspor” (Posten Norge AS 25.01.2013). Selve pristildelingen viser at etosstrategien ”Vi er 

likt av andre” igjen spiller en viktig rolle for å understreke at konsernet går foran. ”I tillegg 

viser Posten at det er mulig å ta miljøhensyn uten å gå på akkord med den daglige driften” 

(Posten Norge AS 25.01.2013). Grønn Bil-prisen blir på mange måter en annerkjennelse, ikke 

bare for miljøarbeidet til Posten, men også for at de inntar en lederrolle og viser vei, slik at 

også deres interessenter kan bli mer miljøvennlige. En kan også si at denne, i denne saken,  

støttes Postens etos indirekte ved hjelp av patos, ettersom den spiller på verdien av at ”det 

nytter å prøve” – dersom vi kan si at dette er en verdi. En oppfatning, en kan si eksisterer i 

forholdt til miljøansvar, er at ”Det råder en maktesløshet overfor temaet. Det er stort og 

skremmende, ’ingen’ gjør noe med det og det enkeltmennesket kan bidra med har liten 

betydning” (Konsernforum 2011:7). Ved å gi Posten denne prisen for sitt engasjement, viser 

Grønn Bil andre aktører at du vil bli belønnet dersom du bidrar til å skape et mer miljøvennlig 

samfunn. Posten blir da den aktøren som gjør noe.  

5.2.3 Miljøcase  

Posten har laget noen miljøcaser som tar for seg møter med medarbeidere. Disse består stort 

sett av mellomledere fra forskjellige distribusjonsenheter rundt om i landet. I casene får 

intervjuobjektet muligheten til å utdype hva de syntes om miljøsatsingen, og eventuelt hva de 

har bidratt med i forhold til satsingen. Det interessante med noen av disse videoene er å se 

hvordan miljølederrollen til konsernet har smittet over på retorikken til de medarbeiderne som 

opptrer i casene. Dersom de ikke følger et ferdigskrevet manus. I Miljøcase 3 treffer vi Lars, 

som det virker som har stilling som mellomleder et sted i Østfold (Posten Norge u.å b). Lars 

sin case omhandler EVT’er, elektriske mopeder, som kan erstatte en diesel/bensin dreven bil. 

Han utdyper at de ”har brøyta litt vei”, og dermed gjort det mulig for andre 

distribusjonsenheter å ta i bruk alternative kjøretøy. Ett av målene til Lars’ enhet er å bli 
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første enhet som bare kjører elektriske kjøretøy, ”og da snakker vi ikke om bykjerne”. Lars 

referer her til prosjektet CO2-fri bykjerne i Trondheim, som gikk ut på at man skulle 

distribuere post i sentrum kun ved bruk av miljøvennlige kjøretøy. Casen kan på mange måter 

anses som logosargumentasjon for strategien ”Vi går foran” ved at den er et vitnesbyrd fra en 

fagperson som beviser at konsernets medarbeidere også har et ønske om å gå foran, ikke bare 

innad i bransjen, men også innad i konsernet. Casen kan også bidra til at publikum får et 

inntrykk av at hele konsernet, ikke bare ledelsen, har et ønske om å gå foran.  

5.2.4 Oppsummering 

I dette kapittelet har jeg kikket nærmere på hvordan Posten posisjonerer seg som miljøleder 

og pådriver i sin bransje. Tekstene jeg har tatt for meg for å gjøre dette har vært av års- og 

bærekrafts-rapportene, pressemeldinger, en miljøcase (video) og deler av en presentasjon fra 

Postens Konsernforum. I presentasjonen får man innsyn i hvordan Posten ønsker å 

kommunisere miljøsatsingen sin, og det blir tydelig at de har et ønske om å posisjonere seg 

selv som miljøleder i forhold til satsingen. I denne presentasjonen hevder de blant annet at 

publikum krever at de tar posisjonen som leder, noe som er med på å understreke at strategien 

”Vi går foran” først og fremst adresserer publikummet. Gjennom rapportene får publikum vite 

at Posten er medlem i FNs Global Compact – et initiativ som fokuserer på bærekraftig 

utvikling. Gjennom dette medlemskapet pålegges Posten å etterfølge forskjellige 

miljøprinsipper, blant annet at de skal oppfordre til ansvarlighet og bidra til utvikling av 

miljøvennlig teknologi – som kjøretøy satsingen beviser at de gjør. Kjøretøysatsingen blir på 

mange måter selve beviset på at konsernet går foran. I rapporten (2011) får de og frem at også 

medarbeiderne går foran, da de fikk tildelt Kollektivtrafikkprisen – som kan knyttes til 

etosstrategiene ”Vi er likt av andre” (Ihlen 2011a), hvor taleren kan påpeke at han/hun har 

mottatt en pris for sitt engasjement. I pressemeldingene kommer det frem at Posten også 

forøker å satse på togtransport, for å bidra til å redusere utslipp. De viser også til at de har 

utarbeidet en miljøplan for å løse hvordan de skal redusere sine utslipp med 30 prosent, som 

kan knyttes til etosstrategiene ”Vi rydder i eget hus” (Ihlen 2011a). Ford bidrar også til å 

styrke Postens etos, ved at de gir dem gode skussmål gjennom etosgrepet ”Vi er likt av andre” 

(Ihlen 2011a), hvor de presiserer at Postens satsing på deres el-biler støtter den videre 

utviklingen. Overgang til unike kjøretøy, som el-biler og biogass understreker at konsernet tar 

i bruk ny teknologi, som forsterkes gjennom tredjepersonstrategier – hvor det blant annet 

utrykkes at konsernet ligger i forkant av den teknologiske utviklingen. Noe som vil gi signal 
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effekter og  påvirke mange aktører. Posten mottar også annerkjennelse ved at de fikk tildelt 

Grønn Bil-prisen, blant annet for sine lederrolle i sammenheng med bilsatsingen.  

 Strategien ”Vi går foran” argumenterer en del ved hjelp av etosstrategier som ”Vi er 

likt av andre” (Ihlen 2011a). Dette burde tale godt for konsernets omdømme, ettersom dette 

tyder på at de mottar positiv respons fra sitt publikum. Ved at de inntar en ledende posisjon, 

blir det også enklere for publikum å legge merke til dem – som vil kunne virke både positivt 

og negativt på deres omdømme, ettersom de vil være mer synlige. I tekstene jeg har analysert 

blir det tydelig at miljøorganisasjoner (Zero og Grønn Bil) er blant de gruppene Posten har 

nådd med strategien ”Vi går foran”. De har også vist til at andre postkonsern (LaPoste) og 

leverandører har begynt å følge etter dem – ved å ta i bruk løsninger som Posten har iverksatt. 

Dette kan føre til at også andre aktører ønsker å ta etter Posten. Det kan også hende at 

bilsatsingen får privatkunder til å rette et ønske mot å ta i bruk alternative kjøretøy, spesielt 

når de ser at Posten samarbeider med store aktører som Ford i sammenheng med denne 

utviklingen. Det blir også tydelig at medarbeiderne ønsker å gå foran, noe som ble understrekt 

med tiltalelsen av Kollektivtrafikkprisen. Noe som blir ytterligere understreket i miljøcasen 

hvor mellomlederen Lars hevder at hans distribusjonsenhet ”har brøyta litt vei”. Casen er 

videre med på å hinte til at det eksisterer et ønske om å gå foran også innad i konsernet, som 

igjen kan tyde på at strategien har smittet over på de ansatte.  

 Jeg har nå forsøkt å demonstrere hvordan Posten adresserer det retoriske publikummet 

i situasjonen, slik at de kan bidra til å skape en endring i situasjonen. Slik som det fremstår i 

tekstene jeg har tatt i bruk, har flere interessenter bidratt til å gi Posten et bedre omdømme 

ved at de fremstilles som både en pådriver og ledende. Slike uttalelser vil muligens spre seg 

som ild i tørt grass, og føre til at konsernets omdømme blir enda sterkere – og  bidra til en 

løsning på det påtrengende problemet. Ved at Posten går foran som pådriver vil dette og føre 

til at andre benytter deres løsninger, som igjen vil kunne bidra til å minske totalen av CO2-

utslipp.  

5.3 ”Vi rapporterer” 
I dette kapittelet skal jeg se nærmere på den strategien som jeg mener Posten bruker for å 

adressere de tvingende omstendighetene i den retoriske situasjonen. De tvingende 

omstendighetene - som jeg mener er de som melder seg først i sammenheng med miljø- og 

samfunnsansvar er av en kulturell, eller psykisk, karakter. Dette går da på de holdningene som 

eksisterer blant publikum overfor en slik form for kommunikasjon. Det eksisterer en fare for 

at noen oppfatter kommunikasjon av virksomheters miljøansvar som grønnvasking; at 
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virksomheter ikke er åpne nok; og at virksomheter har en plikt til å ta ansvar for sine 

omgivelser (Ihlen 2011a). Regjeringen fremlegger blant annet at næringslivet har en plikt til å 

rapportere om samfunnsansvar (Finansdepartementet 2012). Ved å rapportere åpent rundt hva 

konsernet gjør for å minske utslippene av CO2 vil det og være lettere for dem å bevise at de 

fortsatt gjør en innsats for miljøet, dersom noen skulle føle for å trekke dem inn i en eventuell 

debatt relatert til for eksempel grønnvasking. Strategien ”Vi rapporterer” kan minne om 

Ihlens femte etosstrategi ”Vi bryr oss om deg”, hvor det å påpeke at en fører dialog med 

omgivelsene er av de vanligste strategiene en virksomhet kan benytte for å signalisere at de 

bryr seg om sitt publikum (Ihlen 2011a:104).   I Postens års- og bærekraftrapporter fra 2011 

og 2012 hevder de at rapporten er en av arenaene konsernet bruker for å føre dialog med sine 

medarbeidere. Postens kommunikasjonsdirektør hevder at målgruppene for rapporten er eier 

(politikere og myndigheter), kunder og samarbeidspartnere, fagmiljøer og miljøorganisasjoner 

(Gjølme 2013). Man kan dermed fastslå at rapporten er ment som et kommunikasjonsmiddel 

for konsernets nøkkelinteressenter.  

 Ihlens strategi ”Vi bryr oss om deg” er fundert i at taleren demonstrerer velvilje 

(eunoia) overfor sitt publikum – den tredje aristoteliske strategien for å styrke etos 

(Aristoteles oversatt 2006, referert i Ihlen 2011a:104). Dermed kan man si at gjennom å være 

åpne og ærlige om sitt miljøengasjement, i form av rapportering, så utviser Posten omtanke og 

respekt for sitt publikum. Dessuten er det viktig at selskap som har, eller fremstår som om de 

har, et stort ”fotavtrykk” (carbon footprint) forteller hva det er de gjør noe med dette. Mange 

bruker derfor rapporter for å gjøre dette (Waddock og Googins 2011:40).  Ettersom strategien 

”Vi rapporterer” innebærer en dialog med sitt publikum, betyr det at den også adresserer et 

publikum, da de kulturelle omstendighetene er holdninger som eksisterer hos publikum. Jeg 

har ikke tatt utgangspunkt i hvordan rapportene adresserer publikum, men hvordan de 

adresserer de kulturelle omstendighetene. For å gjøre dette har jeg utelukkende tatt for meg 

konsernets års- og bærekraftrapporter fra perioden 2010-2012.   

5.3.1 The Global Reporting Initiativ (GRI) 

Posten ble medlem i FNs Global Compact i mars 2011 – et initiativ for samarbeid med 

næringslivet om en bærekraftig utvikling. Medlemskapet pålegger Posten å rapportere på 

samfunnsansvar en gang i året. Dette gjør de gjennom sin års- og bærekrafts-rapport (Posten 

Norge AS 2010, 2011, 2012). For å rapportere bruker Posten de globalt anerkjente 

retningslinjene, the Sustainability Reporting Guidelines, fra The Global Reporting Initiative 

(GRI) – som er anbefalt av Global Compact. 70 prosent av de 250 største selskapene i verden 
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bruker GRI-standarden på sin rapportering, og GRI er således blitt en global standard for 

rapportering (Waddock og Googins 2011:36-37). At konsernet bruker en global standard for 

sine rapporter vil være med på å styrke deres etos ytterligere, ettersom de da utviser praktisk 

kunnskap (fronesis) ved å velge måleindikatorer som er internasjonalt anerkjent. Dette gjør 

det enkelt for omverdenen å kontrollere dem, og det blir dermed vanskelig å snike seg unna. 

Videre kan valget av å kommunisere bruken av retningslinjene GRI knyttes til etosstrategien 

”Vi er med i det gode selskap”, hvor virksomheten understreker at de deltar i det som kan 

kalles for samfunnsansvarsbevegelsen (Ihlen 2011a:101-102). I rapportene bruker Posten 

plass på å fortelle litt om GRI-standarden. Dersom man kan anslå at GRI-standarden er ansett 

som meget kvalifisert til å rapportere på klimaforhold, kan man si at konsernets understreking 

av at de bruker denne standarden er et forsøk på å styrke sin troverdighet overfor de 

interessentene som har høy troverdighet til den.   

Rammeverket til GRI består av prinsipper og måleindikatorer for rapportering av 

bærekraft og beskriver hvorfor, hvordan og hva en organisasjon bør rapportere om. 

Måleindikatorene er inndelt i kategoriene økonomi, sosialt og miljø.  

”Miljøindikatorene forholder seg til selskapets innvirkning på naturen og økosystemet, 
jord luft og vann. Indikatorene omfatter miljøvirkninger av selskapets produkter og 
tjenester, ressursforbruk, forbruk av miljøfarlige stoffer og råvarer, utslipp av klimagasser 
og andre forurensninger, avfall, kostnader for miljøinvesteringer og bøter og straffer for 
brudd på miljølovgivning” (Posten Norge AS 2010:66). 

 

Miljøindikatorene omfatter  de miljøvirkningene som er relevante for de utslippene Posten 

har. I perioden 2010-2012 eksisterte det 30 miljøindikatorer innenfor GRI-standarden. Posten 

har i nettversjonen av rapportene satt opp en oversikt over hvilke indikatorer de har, og ikke 

har, rapportert på. Graden av rapportering – i følge GRI-standarden – defineres som fullt 

rapportert, delvis rapportert og ikke rapportert. I 2010 rapporterte konsernet fullt på syv 

miljøindikatorer som var relevante for deres virksomhet. I 2011 rapporterte de på syv og en 

halv indikator, og i 2012 rapporterte de på ni og en halv. GRI opererer med tre 

applikasjonsnivåer for rapporteringsstandarden. Disse er inndelt i A-, B- og C-nivå, hvor A er 

høyest og C er lavest. I 2010 havnet Posten på et C-nivå for totalen av rapporterte indikatorer 

(økonomi, sosialt og miljø), mens de i 2011 og 2012 havnet på et B+-nivå. En oppgang som 

er med på å styrke konsernets etos, ettersom det beviser en fremgang vedrørende hvor mange 

indikatorer de rapporterer på.  

Gjennom hele rapporten refererer Posten til GRI-resultatindikatorene – der det er 

relevant – og i nettversjonen av rapportene er hver indikator begrunnet med en lenke til den 
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tabellen som indikerer at de har rapportert på det aktuelle forholdet. Dermed fungerer både 

GRI-indikatorene, og selve rapporteringen, som logosargumentasjon for hverandre. I 

rapportene greier Posten ut om hva som er dens rammeverk, nivå og omfang; noe som er med 

på å gjøre grunnlaget for dens hold forståelig for de aller fleste publikummere, og styrker 

etosen ytterligere, ettersom dette demonstrerer velvilje (eunoia) ved å være forklarende (Ihlen 

2009).  

5.3.2 Vesentlighetsanalyse 

Som tidligere nevnt rapporterer Posten kun på de indikatorene som er relevant for dem. Tidlig 

i 2013 utførte de en vesentlighetsanalyse der formålet var å identifisere og prioritere 

bærekraftutfordringene som har mest betydning for konsernet (Posten Norge AS 2012:174-

175). Deres eksterne rådgiver på bærekraft, revisjonsselskapet Ernst & Young, fikk i oppgave 

å anbefale hvilke GRI-resultatindikatorer som var de mest relevant og vesentlige for 

konsernet og rapportere på. Enkelte av områdene som ble identifisert gjennom analysen var 

ikke dekket av GRI-resultatindikatorene. I følge konsernet har dette medført at de for 

fremtiden vurder å utvikle egendefinerte rapporter for å sikre at også disse områdene omtales 

på en tilfredsstillende måte (Posten Norge AS 2012:174). Dette er med på å styrke konsernets 

etos ved at de iverksetter tiltak som medfører at rapporteringen er av mest mulig nytte for 

både konsernet og de omgivelsene som skal nyte godt av rapporteringen. Det viser også at de 

tar selve rapporteringen seriøst. Først og fremst beviser dette at de besitter praktisk kunnskap 

(fronesis) rundt det å skulle rapportere på egne prestasjoner, men også velvilje (eunoia) 

overfor publikum, ettersom relevant og nøyaktig rapportering gjør det mulig for konsernet, i 

ettertid, å legge til rette for at de kan ivareta interessene til sitt publikum på best mulig måte. 

 I rapporten for 2012 har de inkludert resultatene for vesentlighetsanalysen ved å 

illustrere en skala som plasserer de forskjellige områdene i forhold til hvor viktige de er for 

Posten, og hvor viktig de er for deres prioriterte interessenter. Skalaen indikerer hvilke 

områder som er viktige og vesentlige, hvorpå seks av de 17 områdene kan relateres til 

miljøansvaret deres (Posten Norge AS 2012:175). Man kan også knytte fremleggingen av 

denne vesentlighetsanalysen til Postens åpenhet rundt sine rapporteringer, og fokus på sine 

interessenters interesser, som igjen er med på å indikere at konsernet viser velvilje (eunoia) 

overfor disse gruppene. Det at konsernet nevner at de har brukt internasjonalt anerkjent 

revisorselskap som Ernst & Young til å utføre denne analysen viser at de spiller på 

etosstrategien ”Vi er med i det gode selskap”, ved at de da demonstrerer god karakter (arête) 
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når de velger en aktør som er relevant, og besitter den kompetansen som kreves, for å 

gjennomføre en slik oppgave.  

5.3.3 Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 

Klimaregnskapet til Posten er basert på det som kalles for the Greenhouse Gas Protocol 

(GHG Protocol), og er en del av miljøindikatorene (GRI). Dette er det mest brukte verktøyet 

innenfor internasjonale regnskapsstandarder for regjeringer og bedriftsledere for å kunne 

forstå, kvantifisere og beregne utslipp av drivhusgasser (Greenhous Gas Protocol u.å). Igjen 

styrker Posten sin etos ved å velge et regnskapsverktøy som er internasjonalt anerkjent, og 

kan knyttes til etosstrategien ”Vi er med i det gode selskap”. Protokollen består av tre 

”scopes”, det vil si kategorier, av utslipp – både direkte og indirekte. Scope 1 (utslipp fra egne 

produksjonsmidler) og Scope 2 (innkjøpt energi) er obligatoriske å rapportere på, mens Scope 

3 (innkjøpte varer og tjenester) er valgfri. Posten rapporterte på alle tre kategoriene i perioden 

2010-2012, gjennom utslipp av CO2 i tonn. I rapporten fra 2012, som regnskapet nedenfor er 

hentet fra, er det kun publisert i nettutgaven av rapporten, og viser tallene fra perioden 2010-

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.3.3: http://www.postennorge.no/aarsrapport/barekraft/miljo, lastet ned 23.05.13 
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Regnskapene er nøye dokumentert ved hjelp av tall, og viser en sammenligning med de to 

foregående årenes regnskap, slik at publikum får muligheten til å merke seg både fremgang 

og nedgang. Dette er med på å gjøre regnskapet ryddig og oversiktlig. I nettutgaven til alle 

rapportene, samt papirutgaven for 2010, har Posten inkludert en illustrasjon som viser 

omfanget av de forskjellige kategoriene i GHG-protokollen, og hvilke som er valgfrie, 

obligatoriske, direkte og indirekte. Dette er med på å forklare publikum som fra tidligere ikke 

har kjennskap til denne protokollen en innføring og forståelse for hvordan den fungerer. Dette 

kan sees i sammenheng med at det oppfordres til at virksomheter forklarer fagtermer og 

uttrykk for en kollektiv forståelse, som er en form for velvilje (eunoia) (Ihlen 2009). Dette er 

også med på å begrunne regnskapet til konsernet, ved at de beviser at de har rapportert på det 

de skal – som igjen er etosstyrkende. Klimaregnskapet, som består av tall, er hva en kan kalle 

for logosargumentasjon for hvor mye utslipp konsernet har hatt i den nevnte perioden.   

I 2010 fikk konsernet utført en revisjon av klimaregnskapet sitt, utført av selskapet 

CO2focus AS. Posten har således inkludert revisjonen i sin rapport for 2010 (Posten Norge 

AS 2010:81). I revisjonen forklarer CO2focus at de har foretatt revisjonen for å oppnå 

betryggende sikkerhet for at regnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Posten får 

en positiv vurdering på selve regnskapet, beregningsmodellen, kvaliteten og kildene. Dette 

fungerer som en tredjepersonstrategi, hvor taleren bruker en høyt ansett, eller kvalifisert 

utenforstående, til å uttale seg positivt om seg, og kan relateres til etosstrategien ”Vi er likt av 

andre” (Aristoteles oversatt, 2006; Iheln 2011:106-107). Videre så fungerer dette vitnesbyrdet 

som logosargumentasjon som beviser at regnskapet deres stemmer, og at de er utført på en 

ærlig og redelig måte. CO2focus er et nordisk selskap som gir virksomheter rådgiving, 

kunnskap og tilgang på FN-godkjente klimakvoter på en sikker og effektiv måte – med 

klimaregnskap som et av deres spesialfelt (CO2focus AS u.å; Klimapartnere u.å). For å kunne 

dokumentere det positive resultatet fra revisjonen har Posten valgt å legge ved denne 

revisjonen i rapporten. Dermed fungerer revisjonsdokumentet som logosargument på 

forholdet og godkjenningen. I rapporten for 2011 gjennomførte Ernst & Young en revisjon av 

regnskapet og rapporten, hvor de konkluderte med at man ikke kunne finne noen grunn til å 

tro at rapporten ikke samsvarte med kriteriene angitt i introduksjonen til bærekraftrapporten. 

Dette gjaldt også Postens erklæring om at rapporten oppfylte kravene til nivå B+ i 

retningslinjene for bærekraftrapportering (Posten Norge AS 2011). Vedrørende 

vesentlighetsanalysen, som Ernst & Young gjennomførte for Posten i 2013, nevnte jeg at de 

spilte på etosstrategien ”Vi er med i det gode selskap”. Her mener jeg de spiller på strategien 

”Vi er likt av andre” (Ihlen 2011a), ettersom en profilert og upartisk aktør har uttalt seg 
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positivt om måten de rapporterer på. I rapporten for 2012 hevder konsernet at det er utført en 

revisjon, men her forteller de ikke hvem det er som har utført den. 

5.3.4 Miljørapport  

I års- og bærekraftrapportene (Posten Norge AS 2010, 2011, 2012) har konsernet tatt med en 

egen miljørapport som ligger innenfor kapittelet om bærekraft. I miljørapportene beretter 

konsernet hvilke tiltak de har foretatt seg i forhold til miljøsatsingen det siste året, og det 

kommer tydelig frem at rapportene har endret noe utseende i den nevnte perioden. Noe som 

beviser at de jobber aktivt med å både forbedre og fornye måten de rapporterer på, og ikke 

minst tiltakene som de rapporterer på. Dersom man stiller de tre rapportene ved siden av 

hverandre kan man se at emner som samarbeid, byklima, sertifiseringer, togsatsing, 

kompetanseøkning og alternativ kjøretøystrategi har vært gjengangere i rapporten de siste tre 

årene. Fra 2011 har også emnet kommunikasjon blitt integrert i miljørapporten, hvorpå det 

trekkes frem hvilke tiltak som er blitt iverksatt for å øke synligheten av satsingen. Ikke bare 

beviser dette at Posten anser kommunikasjonen rundt miljøsatsingen som svært relevant, men 

at de også har startet å inkludere alle aspektene rundt satsingen i sine rapporter.  

At Posten er tydelige på hvilke tiltak de har iverksatt gjennom rapporteringen, og at 

hovedinnholdet er konsistent med de tidligere rapportene, viser at konsernet følger en åpen, 

og ryddig kommunikasjon av miljøsatsingen. Dette er også med på å styrke konsernets etos, 

gjennom at de utviser praktiske kunnskaper (fronesis) og velvilje (eunoia) overfor sitt 

publikum – gjennom at de praktiserer åpenhet, som også kan knyttes til etosdimensjonen god 

karakter (arête). I rapportene fra de tre siste årene kommuniserer konsernet rundt togsatsingen 

sin – som de i 2010 proklamerte med at de hadde et ønske om å ”flytte frakt fra fly til veg og 

fra veg til tog” (Posten Norge AS 2010:77).  I løpet av perioden 2010-2012 har togandelen 

blitt redusert fra 80 til 66,9 prosent (Posten Norge AS 2010, 2011, 2012). Det beviser at 

Posten demonstrerer velvilje (eunoia), gjennom at de bruker faktainformasjon som beviser at 

noen deler ved miljøsatsingen ikke har vært like gjennomførbare. Grunnen til reduksjonen 

kommer, i følge konsernet, av svikt i leveransepunktlighet på jernbanen; på bakgrunn av blant 

annet vedlikeholdsarbeid. Nedgangen skyldes dermed ikke en svikt hos Posten, men 

jernbaneverket.  

Posten nevner at de kjøper FN-godkjente klimakvoter, da for å gjøre produktet 

servicepakken 100 prosent klimanøytral (dvs. klimanøytral servicepakke) (Posten Norge AS 

2012:182). Klimakvoter er noe som det eksisterer negative holdninger til, ettersom noen vil 

mene at det vil si å kjøpe seg god samvittighet, og at det derfor eksisterer en skepsis til 
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bransjer som kaller seg klimanøytrale gjennom kvotekjøp (E24 17.06.2008). Her mener jeg 

man må ta i betraktning totalen av Postens miljøsatsing, det vil si de områdene konsernet ikke 

kjøper seg fri på – ettersom kvotene blir kjøpt i sammenheng med ett produkt. Totalen vil si: 

bilsatsingen, energieffektivisering, ruteoptimering, avfallshåndtering, geo-energi, osv. I 

Postens tilfelle kan man ikke se på effekten av ett enkelt tiltak, man må se på helheten av alle 

tiltakene, som sammen utgjør en betydelig CO2-reduksjon. Det er det som gjør miljøsatsingen 

deres sterk. 

5.3.5 Oppsummering  

For å analysere denne strategien har jeg kun tatt for meg års- og bærekrafts-rapportene til 

Posten. Strategien ”Vi rapporterer” er som sagt etosstyrkende, men det brukes også andre 

etosstrategier i sammenheng med denne, blant annet ”Vi er med i det gode selskap” og ”Vi er 

likt av andre” (Ihlen 2011a). Konsernet tar i bruk logosargumentasjon for å støtte dette, da 

ved bruk av tall og annen faktainformasjon. For å kunne ta informerte og langvarige 

beslutninger, som er i virksomhetens favør, er GRI-standarden med på å forsikre at den 

informasjonen som de utgir i sine rapporter er tilstrekkelige (Adams og Frost 2007: Crawford 

og Williams 2011). Bruken av GRI-standarden blir, i tillegg til å være etosstrykende (”Vi er 

med i det gode selskap”), også et logosargument for at rapporteringen er ærlig og 

hensiktsmessig rapportering. Posten har også foretatt en såkalt vesentlighetsanalyse, hvor de 

har fått kartlagt relevante rapporteringsindikatorer, samt forhold som ikke er kartlagt av GRI. 

De understreker da at de for fremtiden vurderer å utvikle egendefinert rapportering, slik at 

også disse områdene dekkes. I den tekstbaserte miljørapporten forklarer de rundt de fleste 

deler av miljøsatsingen, blant annet om forhold i satsingen, for eksempel togsatsingen, som 

ikke har vært like lett å overkomme.  

Rapporteringen er med på å bekrefte at Posten anser rapportering i seg selv som et 

nyttig verktøy i arbeidet med å skulle fremstå som en troverdig og miljøvennlig organisasjon, 

men ikke-finansielle rapporter kan også være et nyttig markedsføringsverktøy (Dixon, Mousa 

og Woodhead 2005, referert i Crawford og Williams 2011). Virksomheter kan benytte 

rapporter til å komme med selv-rosende uttalelser, i et forsøk på å påvirke offentlighetens 

oppfatning av deres virke (Hooghiemstra 2000; Patten 1992, referert i Crawford og Williams 

2011). Selv om rapportene til Posten vil kunne virke fremmende på deres omdømme, og at de 

har markedsføringspotensial for miljøsatsingen, så vil det være mer korrekt å si at rapportene 

er positive. Det vil allikevel være å anta at miljøvennlig drift til tider kan være nokså 

komplisert. Dersom Posten skulle fremstilt satsingen fra en mer negativ vinkel ville det være 
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relativt å anslå at de ville miste sin posisjon som pådriver og leder, ettersom andre aktører 

ville ha sluttet å se til dem for miljøvennlige løsninger. Det har også vist seg at virksomheter 

ser rapportering som en mulighet til å identifisere seg med symboler, verdier og institusjoner; 

som har et sterkt utgangspunkt for sosial legitimitet, og som vil kunne bidra til å styrke 

omdømmet (Dowling og Pfeffer 1975, referert i Crawford og Williams 2011). I rapportene 

bruker Posten plass til å identifisere seg med forskjellige institusjoner (Zero, Grønt Punkt 

Norge, GRI, GHG, Global Compact osv.) og verdier knyttet til miljø. Posten bruker også sine 

rapporter til å fortelle at de er sertifiserte (Miljøfyrtårn og ISO-14001). Dette kan ses i forhold 

til den etosstyrkende strategien ”Vi er sertifiserte” (Ihlen 2011a), som i likhet med ”Vi er likt 

av andre”, bygger på at en får en respektert autoritet til å uttale seg positivt om en 

(Aristoteles, oversatt 2006; Cicero, oversatt 2001, referert i Ihlen 2011a:103). Strategien ”Vi 

er sertifiserte” er dermed en nyttig måte å unngå de tvingende omstendighetene som består av 

den skepsisen som rettes mot virksomheter som velger å kommunisere sitt miljøansvar.  

I denne delen av analysen har jeg lagt vekt på å få frem at Posten tar sin rapportering 

av miljøansvar svært seriøst; noe de understreker ved å referere til internasjonale standarder 

og protokoller som GRI og GHG, institusjoner som kan gi dem økt troverdighet og styrket 

omdømme. Jeg har anslått at den åpne og gjennomførte rapporteringen er en strategi 

konsernet tar i bruk for å adressere de kulturelle omstendighetene, som består av de 

fordommer, forventninger og antakelser som kan møte en virksomhet som velger å 

kommunisere sitt miljø- og samfunnsansvar åpenlyst. Åpenheten, dialogen og styrken i 

rapporteringen kan således føre til at de holdninger som eksisterer rundt miljøkommunikasjon 

blir overvunnet. Dessuten vil tredjepersonstrategier som ”Vi er likt av andre” og ”Vi er 

sertifiserte” (Ihlen 2011a) være med på å understreke realiteten rundt Postens 

miljøkommunikasjon, og at de faktis ”walk(s) the talk”.  

6. KONKLUSJON 
I denne oppgaven har jeg forsøkt å finne et svar på hvordan Posten forsøker å styrke 

omdømme sitt ved hjelp av miljøkommunikasjon. For å gjøre dette har jeg forsøkt å se 

hvordan de retoriske strategiene ”Vi kjører grønt”, ”Vi går foran” og ”Vi rapporterer” 

adresserer elementene i den retoriske situasjonen. En fellesnevner for alle strategiene er at de 

støttes ytterligere av andre etosstrategier (Ihlen 2011a) som ofte blir brukt av virksomheter 

som demonstrerer at de tar samfunnsansvar. I Postens tilfelle har de stort sett tatt i bruk 

strategien ”Vi er likt av andre”, som går ut på at en får viktige interessenter til å uttale seg 

positivt om en (Ihlen 2011a:107). Posten får dermed mye av sin legitimitet gjennom eksterne 
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krefter. Det kan også nevnes at det er svært få tegn til patosargumentasjon i de tekstene jeg 

har analysert, noe som er vanlig innenfor kommunikasjon av samfunnsansvar (Ihlen 2011b). 

Teksten støttes stort sett indirekte ved hjelp av logosargumentasjon, ofte i form av tall og 

fakta. 

Ved å ta i bruk strategien ”Vi kjører grønt” adresserer Posten det påtrengende 

problemet som omhandler den synligste kilden til CO2-utlippene deres, kjøretøyene. 

Gjennom å kommunisere at de arbeider med å bytte til en mer miljøvennlig bilpark 

kommuniserer de at de vil slippe ut mindre CO2.  

Strategien ”Vi går foran” adresserer det retoriske publikummet ved at konsernet 

posisjonerer seg selv som pådrivere. Dermed skaper de et utgangspunkt for at publikum vil 

kunne følge etter (Onkila 2009) og selv bidra til reduksjonen av utslipp. Ved at Posten 

forsøker å endre den teknologiske utviklingen og rammevilkårene for miljøvennlige 

løsninger, øker de muligheten for at publikum også bli mer miljøvennlige. Det å ta stillingen 

som miljøleder medfører også en del ansvar, samtidig som det gjør dem mer synlige. Det 

betyr at når noe fungerer, så vil dette føre til at publikum fortere får høre om det, men det vil 

også bety at når noe mislykkes, eller ikke fungerer, vil de også få høre om det. Posten har da 

ikke kontroll over hvordan andre aktører, som media, vinkler det som skjer i sammenheng 

med miljøsatsingen.  

Strategien ”Vi rapporterer” adresserer de kulturelle omstendighetene i situasjonen, 

hvor jeg da har valgt å fokusere på de negative holdningen som kan eksistere ovenfor 

kommunikasjon av miljø- og samfunnsansvar. Her dyrker Posten åpenhet og velvilje (eunoia) 

overfor sitt publikum, ved å ta i bruk kvalifiserte rapporteringsstandarder som GRI og GHG-

protokollen. Noe som styrker deres etos i sammenheng med oppriktig og relevant 

rapportering på miljøansvar. Her vil jeg også poengtere at man er nødt til å se helhetene av 

tiltakene til Posten, og fremgangen de har i sammenheng med for eksempel bilsatsingen. Man 

kan ikke dømme satsingen på bakgrunn av CO2-reduksjonen til et enkelt tiltak, men se på 

totalen av alle tiltakene. 

Kommunikasjonskanalene jeg har tatt for meg, for å se hvordan Posten kjører grønt, 

har bestått av rapportene konsernet gir ut årlig og pressemeldinger. Slik som disse to mediene 

blir brukt nå så minner de mer om enveiskommunikasjon en de minner om 

toveiskommunikasjon. I rapportene (2011, 2012) hevder konsernet at rapporten er en arena de 

bruker for å føre dialog med sine medarbeidere, dette kommer trolig av at medarbeiderne får 

mulighet til å ta det som står der opp til debatt gjennom møter, intranettkommunikasjon og 

annen internkommunikasjon.  Det betyr at de må ta denne dialogen på en annen arena, noe 
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som Postens øvrige interessenter også har mulighet til å gjøre, selv om forutsetningene vil 

være forskjellige. For at Postens interessenter skal få mulighet til å få tak i informasjonen som 

står på nettsidene kreves det at de følger med i nyhetsarkivet og ser hva som publiseres der. 

Dersom media fatter interesse kan de bidra med å spre saken videre, som er meningen med 

pressemeldinger. Det er blitt vanlig at virksomheter tar i bruk internett for å kommunisere sitt 

miljø- og samfunnsansvar til omverdenen (Esrock og Leichty 1998, referert i Capriotti 2011). 

Og mange virksomheter legger ut pressemeldinger, nyhetsbrev og rapporter her, men det blir 

sjeldent opprettet et forum for diskusjon (Ihlen 2011a:89). Det er her problemet ligger, 

ettersom det er vanskelig for interessentene å delta i kommunikasjonen. Det er mulig å 

kommunisere med Postens representanter via Facebook, men de inviterer ikke til noen dialog 

vedrørende sitt miljøansvar på denne siden. På Postens intranettsted infolink.posten.no 

eksisterer det forum hvor medarbeiderne kan delta, noe det ikke gjør på hjemmesiden 

www.postennorge.no, dersom man ser bort i fra kundeservicetjenesten. Det kan nevnes at 

bruken av sosiale medier til å kommunisere sitt samfunnsansvar synes å ha et uforløst (Ihlen 

2011a:90), men at det også er bevist at virksomheters omdømmekriser eskalerer som følge av 

denne typen kommunikasjonskanaler (Ehrenclou 2006; Mai, Bansal og Pang 2010, referert i 

Ihlen 2011a:88). Virksomheter bruker generelt sett ikke alle fordelene som 

internetteknologien tilbyr, som en interaktiv form for flerveiskommunikasjon (Seltzer og 

Mitrook 2007, referert i Capriotti 2011). Som tidligere nevnt er det tydelig at Posten på dette 

tidspunkt heller ønsker å vise frem satsingen (”show don’t tell”), som de på dette tidspunktet 

gjør ved hjelp av de miljøvennlige bilene og budskapsbærerne.   

Posten gjennomfører en egen merkevare og omdømme-måling som går kontinuerlig 

(Gjølme 2013). I følge denne steg de fra 63 prosent til 69 prosent i perioden 2010-2011, mens 

de perioden 2011-2012 falt til 57 prosent (Posten Norge AS 2012:29). I tillegg til dette så 

følger konsernet også med på målinger fra eksterne aktører som Reptrak (Gjølme 2013). 

Disse målingene viser at i perioden 2010-2011, gikk de fra en 22. plass til en 16. plass, mens 

de i perioden 2012-2013 gikk fra en 23. plass til en 20. plass (Reptrak Norge 2010, 2011, 

2012, 2013). Det er vanskelig å si hva som er grunnlaget for disse resultatene, og at 

miljøansvaret ikke kan være den eneste grunnen til svingningene. I sammenheng med 

Reptrak-målingene fra 2012 forklarte kommunikasjonsdirektør i Posten Elisabeth Gjølme at 

økte priser og endringer i tjenestetilbudet har påvirket kundene negativt, ved at de opplever 

mindre valuta for pengene, og påpeker at et godt omdømme må bygges i det daglige møte 

med kundene (Renå 30.08.2012). Og det er nok akkurat slik Posten på best mulig måte kan 

vise for publikum at de hele tiden jobber med å forbedre seg. Ved at de fokuserer på å 
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synliggjøre tiltakene sine i hverdagen, slik at publikum ser med egne øyne at de er i endring. 

Når publikum ser at postbudene bruker miljøvennlige kjøretøy når de er ute på postruta, vil 

dette ha en mye kraftigere effekt enn det de kan lese og se gjennom pc- og tv-ruta.  

6.1 Videre forskning 
I analysen har jeg vært inne på hvordan medarbeiderne fungerer som representanter for 

Posten. Noen av de viktigste medarbeiderne er mellomlederne og postbudene. For at Posten 

skal ha en optimal funksjon av miljøsatsingen sin er det viktig at ledelsen når dette 

publikummet. Med det mener jeg at dersom miljøbudskapet ikke når frem til mellomlederne i 

konsernet, når det heller ikke frem til medarbeiderne. Det vil si at dersom ikke 

kommunikasjonen mellom ledelsen og mellomledelsen fungerer er det ikke sikkert 

miljøsatsingen vil fungere optimalt. Det ville vært interessant å gjennomført en utvidet 

analyse av hvordan Posten adresserer det interne publikummet. Det vil si hvordan de velger å 

kommunisere satsingen ovenfor dem, og hvilke strategier som er myntet på det interne 

publikummet. Jeg forstår at det allerede er gjort tiltak for å engasjere medarbeiderne i 

satsingen, da jeg oppdaget flere tiltak som skal gjør det mulig å inkludere de alle fleste i 

satsingen. 
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